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॥ श्री ॥ 

॥ षेक्स्पयरनाटककथावरी ॥ 
श्रीविजयनगरमहाराज सखापितांग्डेय कटायार- 

गीवोणभाषाध्यापकेन 

मडपि बेङ्टरमणाचायेंण विरचिता 

चेन्नपुयां 

वावि रामखामिशास्तु अण्ड सन्स 
इयेतेः प्रकारिता, 



चेन्नपुर्या 

वावि सुद्रणार्ये 

मुदिता 
१९३३० 



॥ कृतिसमपंगश्छोकाः ॥ 
क~ 

वाविन्रान्वयदुग्धवार्धिंरशिनं श्रीवेङ्कटेशाहयं 
खोकस्तुयविनिमेटोरुयश्चसं सत्पाण्डितीराजितम् । 
विद्रदयेचयेकभोम्यविभवं दीनार्थिकल्पद्रमं 
श्रीशः पातु दिंश्शिराश्ुरधिकां भूति तनोस्सखस्ताम् ॥ १ 

पूवं षेकूसिपियरार्ययाग्छमुवि यो जातः कवीनां वृषा 
तस्याशञेषमनोऽनुरञ्जनपरण्युपनान्यात्मनः । 
नानाभावरसोञ्ञ्वलानि बहूुधाद्यारोल्य सन्नारका- 
न्येका ल्याम्बभिधा छ्यिख सुकथास्तेषां सगचात्मना ॥ र 

ल्याम्बाख्यश्चस्य विदुषीकृतसत्कथौघो 
गीवोणगीष च मया परिवर्वितेऽद् । 

अस्यत्र चेत् स्खङितिमादरभावयुक्ता- 

स्सशोधयन्तु विघुधा इति मस्मतीक्षा ॥ ३ 
श्रीवेङ्कटे.खर { बुधोत्तम { दुर्भतोऽहं 

का निष्कृति तव दिशामि महोपकपः । 
एतत्कथावदिमुपायनमपेयेयं 

कापोसतन्तुमिव चन्द्रमसे प्रमोदात् ॥ ट 
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|| पीठिका ॥ 
न्न 

विखियम् बेकिस्पयर् (0111187 51121 6816476.) 
नामवन्नामवाङ्मयप्रपंचे यत्र कुतापि न विद्यते । प्राचीनका- 
खावकार निरस्यन् होभर् (10067) कविभास्कर उदियाय । 
स तत्कालिकिमहाशूरापदानानि सेकोत्तरवणेनानिपुणेः काव्य- 
वचोशुभेज्ञगो । तदनु काल्कमेण परिक्षीणे हयोमकावियशसि 
विपाद्गमीरभावनाभिः प्रभावोचितप्रीया तीक्ष्णविद्ेषेण) 
विविक्तरयाचापलक्षितो डटी (12276) कविचद्र उदहास्त । 
तस्मिन्नपि कियता काटेन कृतां तराहुणा कबच्िते स्वगमृत्यु- 
निर्यद्ाराण्यपाघ्रणोन्मिल्टन् (10110) महाशयः । तेन 
द्ास्खप्राखाके भूते भाविनि चन केनापि दृष्टाः । अपितु 
दोमडाटीमिस्टन्कविपुंगवाख्मयोप्यस्मद्धदयगुहा चिरं नाध्य- 
वात्सुः । षेकिस्पयकंविरिव नासीव्यन्नस्मद्ावान् । मनस्वि 
वा कतुं न शङ्खः । पेकिसपयकंषेः कृतिषु तत्र तत्रातिप्रागर्भ्य- 
जुं्ानि, अस्युत्कृ्ानि, विश्रुतपाडियावेद्कानि, बुख्छनारूढ- 
विषयविविक्तमावगभोणि वाक्यानि द्यन्ते । समनुष्यस्वभा- 
वविवरणेऽद्वितीयः , वणनीयपात्राणां समदुःखसुखखितिः । 
सुष्ष्मदशी । मतुष्यजातिज्ञाने निस्तुखः । फिडियस् नास्नोपि 
(71114185) निपुणतरः प्रतिमाकारकः । रेफरस्यादपि 
(2121) सव्यतरश्चित्रकारः । सोयं कविप्रकाडो मनोहरे 
यावन्नदीतटलितस्टाट्फरडुप्रामे ( 520010-00-&णजा ) 
1564 वत्सरे एग्रिस्मासि जानिमल्मत । 1616 संवत्सरे 



1९ 

एप्रिल्मासि सस्थितः । द्विपचाशद्रत्सरकालं जिजीव । अयं 
महाकविस्सप्रविश्चन्नाटकान्यन्यानि कानिचित्काव्यानि व्यरच- 
यत् । सजन्मस्थानएव निधनमयासीत् । तस्य निरुपमानय- 
शसा सवैधरावख्यं व्याघ्रम् । तद्विरचित्न्थपठनं विदुषां 
महाभोगः । तत्छरृेतनाटकेषु अवुह्णाद्चरितम् (प 20161) 
सुपवैचरित्रम् (2०४० ) धमेवमैश्रितम् (15108 
1.61) उन्ताख्चरितम् (0112110) अलयेतङ्कतूहकेनापटित- 
वंतः पुरुषा रोके स्युरिति मतुमपि न शाक्तुमः । अस्य कवे- 
स्छष्टिभियदि रि्छीकृतसतर्हिं भावनप्रपचहरुल्यमिवाभाति । 
इदं भूवख्य सञरत्तेनाुकृतमिति तदष्यस्माभिरणध्युष्यत इययं 
नस्सजातीय इति मनुष्येगेर्वितेभवितन्यम् । काररिड्जिकवि- 
षमः; (01671086) षेकिस्पयकी्विं “अयुतमनस्क इय- 
मिद्धो । यतस्तेनाष्चुण्णामानसिकभावनाप्रकारानासन् । तस्यो- 
मधयं संपूरण॑पराक्रमः, अनुरंजकसोजन्यात्परममदुत्वात्सदज- 
तया न न्युनानि । तस्य श्िस्पविज्ञानसमृद्धिस्तस्य करुणारस- 
सदक्ञी । इतरेषा सरवैषा कवीनामयमेव धर्मोपदेषटत्वेऽप्रेसरः । 
अस्य नाटकेषु बणेनीयपात्राणा कोपोद्रेकवणेने यथा घोरपा- 
पमपि न विद्रेषणीयं महापातकमपि न गहेणीयं भवति तथा 
वर्णितवान् । अमायिकं साधुब्त्तं परोपकारप्रयल्नश्च तस्य 
कतिषु सवत्र प्रकाशतां गमितो । 

तत्तानि नाटकानि लिधा विभक्तानि । सुखातानिं 
(0160165) दुखांतानि ( 11860168 ) चरित्राणिचेति 

( 1507168 ) तेषु विश्शतिनाटकानामेव कथा बाखानां सुख- 
बोधाय सुरुभशैरीमनुखय १८०६ संवत्सरे मेरीरयांबास्यया 

त 



॥। 

(7प 1.27109) रंथकञ्यौ वचनरूपेण रचिताः । मनो- 
विनोदनकरीः एताः कथा आंगेयभाषानभिज्ञाः केवर गीवोण- 
भाषाबिद्ारदाः पंडिता अपि परित्वा नेदतिति मनीषया अहं 
१८९९-१९०० वत्सरयोयेथावकाश्चं गीवोणमाषायां यथा- 
ज्ञानमनुबादमकरवम् । तदारभ्य यावत्परन्मया लिखित 
तत्पुस्तकं पेटिकायाः कस्मिधित्कोणे निदद्रौ ! 

वेद्श्ाख्लपुराणेतिहासस्प्रतिकाव्यनाटकाटंकारादिबहु- 
न्तस्कृतय्रंथास्तथाचांघप्रवधाश्चायुद्धितान्नानदेशेभ्यस्सपाद्य पंडि- 
तेशसोधयित्वा मुद्र(व्य पामरजनानां दुर्वोधानां महाभारतरामा- 
यणार्दानामाघ्रवचनरूपेण प्रतिपदर्टाकारूपेण च विवरणानि 
पडितेर्छेख यित्वा धनदानेन तान्परितोष्य विद्यार्थिना धनसहा- 
येन बह््मुपकरृतीर्विसचयन् घनसंपादनाद् ज्ञानसंवधेनसेव 
गुरुतरप्रयोजनमिति निश्चिन्वन्नाघ्रद्राविडदेरायोः प्रतिग्रामं प्रति- 
नगरं पंडितैः पामरेश्च ‹नास्ि तत्सदशोऽन्यः पुमानिति 
बहुधा तोष्रयमानो महतीं कीतिं संचिन्वानोऽस्मन्मि्न वाविन्गा- 
न्वयवशमक्तामणिवेकटेश्वरशाखिसुधीमणिरस्य प्रंथस्य मुद्रणे 
“भममावशयं सहायं करिष्यति, कथं स मया नाभ्यथैनीय” 
इत्युदेशा ममादृष्टवशोन एकस्मिन् दिने मम॒ मनसि पुस्फोर । 
तदुपरि तेभ्यो मस्राथेनाप्िका प्राहिणवम् । विद्रदभिसानि- 
नस्ते मत्पन्निकाप्राधचिसमनंतरमेव मस्ाथेनामंगीकय ग्रेष्य- 
तामकृतकाहरण युष्मदर्थ इति मामादिक्षुन । एकेन वत्स- 
रण प्रथमुद्रणं पूर्विमगमेत् ¦ 

अस्मिन्प्रन्थे आङ्गेयसंज्ञापदाना केषाचिदृक्षरसादश्येन 
स्वरमन्या सिद्धाने सस्छृतिकरूपाणि दत्तानि । यथा| 
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(21102 0 काड्भानुः | ^ 7६001 अंतनयः | ‰€71८€= 

विचनिश्चा | {26506007 च नदोषदमनां (~ 1106]1€=सिह्- 

वः । {9&~=अयागः इत्यादि । यत्र ताटशचसादश्यं न विद्यते 
तव प्रथङ्नामानि कल्पितानि । यथा । (एण६ 1.ल्व=यमे- 
वमौ । 1/31001फ~सुमित्रः । 12128 =नितबवती । 

812108-कातिमती । अन्यत्र तत्संज्ञाभिदितपाव्रगुणदोषासु- 
सारतो नामानि विहितानि । यथा ७00ल1[=गुणरिक्छा । 
(0तनाष्=सरच्ा । 1.प८८100=सुमितः । 

अज्ञाताथोना केषाचिद्राक्याना ममाथेविबरणं कृतवतो 
मल्ुहृदः उ. सुन्बरायमटह-बुररा रोषगिरिराय-खिगं सुञ्बराय- 
परश्रुतिभ्यो धारयामि छरतज्ञतासूचकवंदनानि । अस्य म्रथस्या- 
्ञेयभाषयोपोद्धातं छिखितवान् शेषगिरिरायो विदोषतो मत्त- 
स्संमानमहेति । अब्र मया अज्ञानव्छरतानि स्खङितानि कृपया 

4, + अ 

विद्वासश्लवयात्वातं म प्राथना । 

एर्व विद्वजञनविधेयो मेडेपल्युपनामकवेकटरमणाचायेः. 
34९1100" ८115 #7{ व, 14121 42415 (०17९4, 

{12141442 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 

॥ जंञ्ावातः ॥ 
(7०८७7) 
~ 

आसीत्पुरा चित्रस्रगो नाम कथिहीपो महोद्धो । द्वावेव 
तद्रास्तव्यावास्ताम् । एकः प्रस्फुरो नाम कथित् खविरः 
अपरा तस्येव दुहिता मरदाहुया नवमोहनाङ्गी काविसममदा । 
अतिश्ैशवएवामुं द्रीपमानीता सा पितरमुखवजैमितरमनुष्य- 
मुखव्शेनस्परतिमपि न रेभे । तौ दषन्मयं गिरिगहवरमध्यू- 
षतुः । तद्नेककोष्टरूपेण विभक्तम् । तेषामेकतमे प्रस्फुरोऽध्य- 
यनञ्चाखाबुद्धि बबन्ध । तत्र॒ मवरादख्भूयिष्ठान्वहून अन्धान्स- 

म्पाद्य निदधे । तस्मिन्कारे स्वे विद्वांसो मन्बश्चाख्ाध्यय- 
नाभिरता बभूवुः । एतच्छाखज्ञानं प्रस्फरस्य शशमुपकारकम- 

भूत् 1 स दहि पुरा शिखराख्यया कयाचिङ्ाकिन्या वसीकृ- 
तेऽस्मिन् द्वीपे देववश्चाटिश्िप्र आसीत । सा डाकिनी निजा- 
ज्ञानिवेतेने विमुखान्कांधिति्यावान ्रक्षकोटरेषु निक्षिप्य 
निगर्वैवन्ध । म्रस्फुरस्तु खमन्बसि द्विमहिम्ना बरन्दीकृतासा- 
नमे्वयत् 1 एषा मायाविनी शिखरा प्रस्रस्यागमना नन्तरं 

कारुधमेमवाप । तदारभ्येततििश्चाष्वास्तस्मिन् जातविखम्भास्त- 

दाज्ञायुवर्तिनो बभूवुः । तेषामायेख्नामा काश्चेसधान आसीत् । 
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अयमायेःो निसगेतशखछातवधित्तोऽदिसारुचिश्वः कितु 
प्राक्तनन्ा्व मनसि निधाय शिखरायाः पुत्र काल्मानु- 
नामान विकृतवेषं कचिदयक्षं भ्र पीडयन्नात्मान विनोदयति 

स्म । अधैकदावानराकृतिरसो काटमानुररण्यानीमाराल्यमानः 

परस्परेण यदृच्छया दद्रणे । अथ तं खवानिच्यमानीय स मदुष्य- 

वाचरिद्चक्षितवान । प्रस्फुरस्तस्िन्नयंतं दयाद्धुरमू । तथापि 

काछभानोरसुरप्रकरृरि त्वेन विफःम्रयल्नस्सजातः।तस्मात्तं राक्षसी 

पुवं प्रस्फुरः करीपकाएठादिकमानेतुं व्रातीनकम कलु विष्टि- 
करपदे निवेशितवान् । तेन रक्षसा विष्टिकमे कारयितुमायैख 
आदिष्टः । यदा यदा कार्मानुस्तद्राद्ुतया वा अनाश्रवतया वा 

निानुष्रेयक्मणि उपेक्षा चके तडा तदायमायैकः प्रस्फुरवज- 

मितरेषामदयो मूत्वा शनैस्तन्निकटमागलय तं खरतरनखरममेसु 
परिक्षिण्बन् अगाधपंकिङ्श्वभ्रे पातयन् विकृतवानररूपमाश्थाय 
मुखादयवयवविकारैरुपहसन ततः श्िप्रमेव तिरोदहितनिजस्वरूपः 
शाविदूपं धूत्वा तत्पूचिन्यधामीतस्य मागेमुपरन्धन्नेवंविधेबेहु- 
भिवाधककूटोपायेस्तं प्रतिकल्मादैत् । एवं वशीकृतेवेषिरैर- 
नेकेभूतैः प्रस्फुर आकादो मातस्शिनस्समुद्रे तरंगाणां च गरि 
निरोद्धुं सश्ाक । 

अथ कदाचित्तेन समादिष्टा एते पिद्ाचस्सवेप्राणि- 

भयङ्करं सवृष्िप्रचंडानिरं ससजुः । अभ्रंलिहिमहोर्भिमाल- 
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करखे सल्किनिधौ पोष्ट्रमानामात्मसदरदेदभरसूणां नौका- 
मेकामङ्ुल चा प्रदशयेप्रस्फुरः कमारीमिदमूचे । “जति पयोधिजटे 
वायुवेगससुद्धूतामाराद्रतेमानाभिमा नौका परय-एषा हस्मादटङै- 
मेव॒जेः पूगी” मरदा ता नावं बीक््य पितरमवोचन् । "तात यदि 
भवस्ममावेनैवायं जज्ज्ञामरत्समुत्थापितस्तर्हि चण्डग्रमञ्जनवेग- 
दोधूयमाननोकाभेगसयमीनेषु नावि खितेष्वजुकम्पा द्रीयितु- 

` महि } वापरितं प्रवहणं शकीक्रियमाणमिव संलक्त्यते तपखि- 
नस्ततलयास्सर्वे विन॑स्यन्ति यद्यहमेवैतान््राणिनः परतां 
प्रभवामि तदा सङिङनिधि पाता क्षिपामि । प्रस्फुरः-मुग्धे 
मा मैषीः एतेपा न काचिदपि क्षतिस्सात् । यथा नौकाश्चि- 
तानां न कोप्यपायस्सम्भवति तथा मया समीरणस्समादिष्टः । 
वत्से { न जानास्यात्मानं मा च । अहं तव पितासि । अस्यां 
गिरिदियां वसामि । कि तवात्रागमनासूर्वकारस्य स्मरसि । 
मन्ये त्वं हि तदा तिवषदेशीयापि नासीः । 

मरंदा-- तान { नूनं तत्कारोदयापि मम स्प्रतिमारूटः 
्स्फुरः-पुत्रि { वद् कथं स्मरसि ? मरदा-सर्वं मम खप्रवलसति 
भाति। तात { किनादं कदाचिद्न्वासिता पर्वपैस्छखीजतैः ? 

प्रस्फुरः--आम्--वत्से--आम् ! ततोऽप्यधिकतरसं- 
ख्यक: । कथमदयापीदं ते स्मरणपथान्न च्यवते । अपि 
जानसि कथमयं द्वीपमानीतासि ? । 
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मरदा- नेतः परं कमते मे स्प्रतिशक्तिः । 

प्रस्फुरः-द्रादश्चवरषेभ्यः प्रागदं मीर्नपुरीपाख्क 

आसम् । त्वं तावद्भदेदारिका । मद्राज्यस्योत्तराधिकारिणीं 
च । आसीन्मे कनीयान्श्राता अन्तनयो नाम। अहं ताव्निघधृत्त- 

विषयतषे अभ्यात्मज्ञानरतिर्विविक्तदेरासेवी तच्तवशाश्चाध्ययने- 
नायुरशेषं यापयितुं विनिश्चिय मद्धातुरन्तनयस्य बाहूुपीठे राज्य 
घुरं समाससञ्जम् । सोपि दुरात्मा वश्चीकृतमद्राज्यप्रवानपुरुषो 

मस्राणानभिद्रह्य मद्राज्यापहरणाय गाढं स्परहयाच्चकार । बछिना 

बरिष्ठ मच्छ नेपारदृश्ाधीश्वरं सहायं रडध्वा स्मनोरथसिद्धि- 
मवाप | 

मरदा-तात कुतस्ते तदा नास्मान्व्यापादयामासुः । 

्रस्फुरः-- वत्से ! प्रकृतीना मय्यनुरक्तत्वान्मां हन्तुं न 

रोकः ¦ तदा अन्तनयोस्पान्नाबि निधायास्मन्मरणमाकंसमनो 

मध्येसमुद्रं विद्धस्य गतः । तदा तादृराविपदखाया वतेमने 

मयि दयावान्भूवं मद्राजसभासद् चिरन्तनप्रियसुदटत्कश्चन गज्ञा- 
ख्नामा सुगूढमभ्यवहारसामम्रीं पानीय वासासि राज्यादपि 

सप्रहणीयतरान् काधिन्मोक्षराख््न्थाश्च पोते निदधे । 

मरन्दा--पिड्या यत्कृते मदटैशषसमनुभावितस्तातः। 
प्रस्फुरः-युत्रि † मामेवं । मम सञ्जीवयित्री काचिदिन्येवासी- 
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स्तदानीं त्वम् । तव स्मेरमुग्धमुखपुण्डरीकं पहयन्रहमिमं दुजोतं 

विस्मारितोस्ि । यावदावामस्मिन्मरुधन्वप्राये निजने द्रीपेऽव- 
तीर्णो तावत्पाथेयसम्भारोऽबातिष्ठत । इद्ास्मस्रवेरादारभ्य 

तव शिक्षणे मे महती प्रीतिः आक्षीनं ममोपदेशेनायुष्मती 
परमुपकृता । 

मरन्दा-- तात युष्मच्छिक्षया कृतार्थीकृतासि । वन्दे 

मवत्पाद्कमल्युगल्प॒ । केन कारणेनायं प्रचण्ड बातस्समुदर 
म्ष्टस्त्वया ? तन्ममाख्यातुमहेसि । 

्रस्फरः-वत्से † अवहिता ग्यृणु कथयामि ते भूताथेम् । 
अनेन चण्डानिलेन मम द्विषौ नेपान््देराधीश्वरो चृशंसो म 
माठ॒जश्रेत्युभावेतदीपस्य तीरदेशो निरस्तौ । इत्युक्त्वा प्रस्फुर 

इद्रजारपिन्छिकया पुत्रीमीषत्पस्पशे । द्रतं सा निद्रामुप- 
गता । अथासौ यक्ष आयः जंञ्चामरुद्िद्रावितशतरुनकाया 
वृत्तान्तं स्वामिने निवेदयितुं पुरत आविरास्र । सवेदेतेषु 
भूतेषु मरन्दाया हक्पथात्ति रोहितस्वरूपेषु सत्स्वपि तस्याः 

पुरतो ऽदर्येन तेन सम्भाषितुं प्रस्फ़सो नैच्छत् । 

प्रस्फुरः--आयंर वीक्ष्य । सधु रे यक्ष साघु धी- 
रोऽसि । शरोऽसि । आदितः प्रेति कथय । कथमनुष्ठितो 
मद्ाद्शाः । 
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आयेखः--खवामिन् अवधायेताम् । अकाण्ड 

प्रर्यघखसमुद्धुतम्रचण्डवातावशेश्चङ्कामयश्रान्तनरनारीकः चटु- 

छविक्षेपसमद्वि्तजख्धिकटोख्माखखवितनमोद्गणः कस्पान्त- 
निघोतश्चतसङ्कुख्महारावभारितदशादिगन्तरः महाग्रभंजनः 

समुद्रस्य प्रर्यजर्निधिद््यामापादयन्सवेतदिक्कं प्रवातु- 
मारेभे । ततो रिपुनोख्जना नाविकजनाश्च कल्पापायमुस्ेक्ष- 
माणा भयकम्पिताङ्गञा भमवितव्यतामाबशरणाः प्राणमीतिपरि- 

गता वभूवुः । ततोभवद्विपुनपतेस्सूनुः कपदेनः प्रथम जर्निधोौ 
पतितः । अथ तज्ननको महातरन्गमालाभिः कवारितो नष्ट मे 
पुतक इति सोरस्ताडं विर्राप । कितु स सुरक्चितसिछठति । 

असन्नेव द्वीपे कस्मिथिद्धिविक्तं प्रदेदो निषण्णस्तस्य पिता पुब- 

स्समुद्रे निमम्र इति निध्िय शोकाभिदद्यमानददयः पादागुष्ठेन 

भुवं विछ्िखन्नास्ते । तथाप्यह् जाने । तस्य पुत्रस्य केरापाश- 
विन्यसङ्खसमान्यपि न म्खानिमुपगतानि । रजाहोणि तद्ा- 
सासि व समुद्रसलिरुष्छिन्नान्यपि प्रवोदभ्यधिकतर राजन्ते | 

प्रस्फुरः--आयेर { शोभनं मन्यसे । तं राजपुत्र 
मिहानय । ममेयं पुरी तन्मुखकमखवखोकन सुखमनुभवतु । 

कलासाते स राजा मे घाता च?। 

आयेलः--खामिन् { मरत इति निशितं पुत्रं कपदेन- 
वः ण 

मन्विष्यन्तो तो मयोपेक्षितौ । मदितर स्सर्वेपि मरता अह- 
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मेकएव जीबमीति मन्वानोऽपि नौखेष्वेकोऽपि न सतः। 
(क 

नौका नेषामगोचरापि नोकाश्रयेऽपरिक्षता तिष्ठति । 

प्रस्फुरः--आयैर † मदाज्ञा त्वया स्वनुष्ठित अस्य- 

परं कतेव्यम् । 

आर्यः केव † किमितोऽप्यधिकतरमसि विधात- 

"ज्यम् ? आज्ञापयतु देवः । भवता मम विमोक्षः प्रतिश्रुतः । 

भवत्कृपासुद्रोधयामि । चिरास्रश्चति भवन्तं किकबोणोस्मि । 

नोदितानि मृषोद्यानि । न त्रापि कमणि स्खलितम् । 

असन्तुष्ट विदायासूया दूरीकृ भवतं सेवितवानस्मि । 

्रसफुरः--किमापतितमिदानीम् । कियतीभ्यो द्र₹- 

णयातनाभ्योऽह त्वां सोचितवान् । कि न स्मरसि | कै 

विस्मृतवानसि कूरराक्षलीं शिखरं । या जराभारेणावन- 
मिता | कथय सा कुत जाता । 

आयैखः--निजेरद्रीपे । 

्रसफुरः--कथमेतत त्वया विस्मृतं तद्रत्तान्तं 

पुनः कथयामि ते । इयं दारुणव्यापारा राक्षसी मचुष्य- 

श्रवोदुरश्चवेरवोरकमभिरदस्द्ा निजैरद्वीपादानीय नाविकेरत्र 

परिलयक्ता । राक्षसना मध्ये बखहीनस्स्व तया वक्ञीकृतस्त- 

किङ्रस्सघत्तः। सा त्वां व्ृक्ष्कोटरे निधाय निगतरेबेबन्ध | 
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तत्नमये आकन्दन्मया द्ष्टोऽसि एतारम्बेदनाया मया 

मोधिताोऽसि | 

आयैकः--देव ! क्षम्यतामयं दासः । चहूपक्ृतं भवता 

मे । कृतं विस्मय कृत्नतप्रदशोनेन । खयं जहेमि । भवद्ज्ञा- 
मनुवर्तिष्ये | 

्रस्फुरः---तथा क्रियताम् इतःपरं भवन्तं सखेच्छा- 
चारिणं करोमि । इत्युक्त्वा तस्य न केवटं खाच्छन्य अपितु 

यद्यत्तेन वाल्ठितं तत्सवं फरुलिति वरं च ददौ । एवं भसु 
प्रसादादरन्धमोक्षमवाप्या्यैलः प्रभुमामन्त्य यल कपदैनोऽवसि- 
तस्तमुदेशं जगाम । ददश च तं तत्र तृण्याज्यवधानवत्या वसु- 
न्धराया निषण्णं विषण्णं च ] अमाणीच्च तं दृष्टा । भो युवराज ! 

अपसारयामि भवन्तमस्मातच् थानात् । अस्मद्भकैदारिका 
मरन्दा त्वन्भुखचन्द्रचन्द्रिकाःखादाय चकोरायितचित्ता वतैते 

ततोऽहं तन्निकटं त्वा नेष्यामि उत्तिष्ठ अनुयाहि माम् ततो 

गायति । 

शो. म्नस्ते जनकः पयोधिसचिदिऽगाधे गतः पञ्चता 

तस्यास्थीन्यभवन्प्रवारुल्तिका नेत्रद्यं मौक्तिकाः । 
नोज्ययेति तदीयमण्वपि परं त्वव्धेर्ग॑तो विच्छिया 
श्रयन्ते जरमानुषीकररणन्नियांणघण्टारवाः ॥ 
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अथ कपदैनः पितृमरणवातौश्रवणाद्धिदीणह व्यो मूच्छो- 
मवाप । कथविद्धडधसंज्ञः भयसम्च्रमाकुरखुचिन्तः ^४ पयामः 

कि वा भविष्यती” दयार्येकंटरवानुसारेण तदिशाभिमुखं 

कञ्विद्ध्वानमतिक्रम्य तं प्रदेशमाययौ यव मरन्दाप्स्फुरो 
प्रच्छायक्षीतर्स्य कस्यविद्रोहिणतरोरधस्तात्समुपविष्टौ ट्टो । 
पिवसुखादहते मरम्दा न कदाविद्न्य सनुष्यमुखमवखोकितवतीं । 

(न 

्सपुःरः--कपदेनं वीक््य पुत्रि { त्रहि-किमिदमारा- 

हश्यते । 

मरन्दा-- (आश्चयं नारयन्ती) तात केनचिदयक्षेण 
दिव्यरूपिणा भवितव्यम् | 

प्रस्फुरः- मुग्धे { सोऽ्यस्माहराएव करचरणाद्यवयव- 

विशिष्टदेहवानेतस्यापि बुद्धिरिद्वियवगेस्पुख दुःखं च सन्ति 
असो युवा नौख्धितेष्वेकतमः पितृमरणद्योकेन रूपन्यलया- 
स प्रापितोपि शोभते परिक्षीण इव । नष्टस्तस्यानुयात्रिकगणः 

यस्य गवेषणेऽयं व्याप्तः । 

अथ सा मरन्दा सखपिदवत्सर्वे जनास्सोम्यमुखाघवन- 
रष्व भवतीति मन्वाना मनोभवसदश्चं एनं भशं मुदे 
तस्यानन्यसामान्यां रूपसम्पद निर्निमेषव्रत्ति पयन्ती 
प्रहषेविस्मयाभ्या परवती बभूव । स कपदैनोऽप्येतादश्च- 



१० जंञ्चावात ‡ 

विजनख्टेऽतिखोकसौन्दर्येण रतिमपि हेपयन्तीं मञ्जुवाड्- 
मरन्दा मरन्दामवटोक्य ^“ श्रुतापूरैध्वनिभिरेतपं खान 
सवोद्धतनिदानमि” ति मेने । आत्मानमिन्द्रनारिप्रपञ्च- 
मध्यपतितं निधिकाय । रूपिणीं भ्रियमिव तां तातहीपाधि- 
छ्ानदेवता मत्वा तस्यां देवताप्रतिपत्ति ददीयितुमारेमे । विस्पष्ठ- 
मानुषीमावा सा स्वात्मनि तदारोपितं देवतात्वं सविनयं प्रया- 
चक्षाणा स्चरितमादितो वणयितुमुपचक्रमे । अन्नन्ति 
तामामन्त्रयाञ्चक्रे । परस्पर समुतपन्नवक्षूरागौ तौ ज्ञात्वा 
मस्फुरो मनसि महान्त हपं रेभे । किन्तु तस्या कपदैनस्यानुराग 
परीक्षितुकामः काश्चन प्रतिबन्धकोक्तीरावभपे । मोः कमार ! 
ममेदमन्तरीपमाकमितुमपसपै तया किमागतोसि ? इत एहि त्वा 
संयमितहस्तपाद् कृत्वा चारके निक्षिपामि समुद्रोदकं पीत्व 
रवृूकमत्स्यमासमरठकन्दान्यारण्यकबीजानि च खादृन्नत्र वस । 

कपदेनः--अरे जरठ ! वाचाट } का र शक्तिम 
तादशमातिथ्यं ग्राहयितुम् । इति ख्घमाकशति । 

तद् प्रस्फुरः पिज्छिका धामयित्वा यथा स पदातपद- 
मपि चलन न शक्रोति तथा तमस्तम्मीप् । अथ मरन्दापि- 
तुः पादयो्निंपय तात † किमेवं निधृणोसि । मामपि 
विचिन्य तस्मिन द्याटुमेव । मया दृष्टो द्वितीयोय मनुष्यः । 
स व सुन्दरः । 
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रस्फुरः--वत्से जोषमास । यदि पुनरेवं जस्पसि 

तदा भवतीमपि दन्डयामि । किमथेमयं दाम्मभिकरदाध्यते । 

काङ्मानुमिम च दृष्टा चैतादशरूपसम्पन्नौ जगति स्त॒ इति 

मन्यसे । अज्ञे ! णु वदामि । यथासौ रूपे काल्मानोरीष- 

द्धिकतरस्तथाऽस्माद्प्यधिकतररूपसम्पन्ना बहवस्सन्ति । 

एतत्सवं प्रसफुरो दुदितुमेनः परीक्षाथेमवदत् । 
(~ मरन्दा--निर्निबन्धनमेव तस्मिन्नासक्तं मे सनः 

ततस्सुन्द्रतरोपि न मे रोचते । 

्रस्फ़रः--एदि राजपु { एदि । नासि ते रक्ति- 

मेद ज्ञाम॒द्द्धितुं । 

अथ प्रस्फुरस्येन्द्रजाल्मदहिश्ना कपदेनो विस्मयाङ्कखः 

प्रस्फुरमनुगच्छन्नीषद्रलितकन्धरो मरंदामुखपद्ये टष्टिथज्ञान् व्या- 
पारयन्मनस्येवमचिन्तयप । खप्रहव मे बुद्धिरमोहिसुपागता । 

काराग्रहस्थोऽप्यहं ता राकाश्वन्द्रमुखं दिने सकृदपि वीश्चितुं यदि 

ठमेय तद्। मनोभवसन्तप्तमात्मानं निवोपयितुं शक्तुयाम् । 
प्रस्फरस्येमा विमीषिकामिदमङ् दौवेस्यं च किचिद्पि न गण- 

यामि । 

प्रसफुरोद्यां न॒ चिरं ववन्ध कपदैनम् । एनं ॒श्षीघ्रं 

गुहाया बहिरानीय गुसकाणि द्रुरकलानि सञ्वेतुमादिदेश । 
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दारुवहनङेशावसन्न प्रियं कपदेनमवलोक्य मरन्दा कि प्रतिप- 
त्स्यत इति ज्ञातुं प्रस्फुरोऽध्ययनाय गच्छामीति व्यपदिषहय 

ताभ्यामदृष्टः करस्मिथित् खे निगूढं तस्थौ । प्रायेण राज- 

पु्ा गर्भश्चरतया शरीरडेरास्य नोिताः । काष्ठवहनकरमणा 

परिष्किष्टं हृदयदयितं दृषा मरन्दा सानुतापमबादीत् । “८ हन्त 

श्रन्तोसि । साम्प्रतं मे पिता न्थाध्ययनतस्परस्सन्गुदाभ्यन्तरं 
प्रविवेश्च । चिर ततैव तिष्ठति न बहिरायाति म॒हूर्व तावद्धि 
श्रान्तो मव ” । 

कपदेनः--ग्रिये ! तूष्णीं श्थातुं न शक्तोमि । करव्यं 
कमौपरिसमाप्य विश्रान्ति छ्ब्धुं न मे रोते । 

मरन्दा--“'नाथ { तर्हि मुहूतंमाख । अहं काखण्डानि 
वहामि " एवं प्रिययोक्तोपि कपरदैनो नाङ्गीचकार । तत्क्मणस्तं 
निवारयन्ती सा उपकारख्थाने उपरोधमेवाकरोः । एतदर्थं तयो- 
मेहान्विवाद् आसीत् । ततः काष्ठाहरणकमै मन्दीकृतम् । अतु- 
रागपरीक्षणाथमेतत्कमेणि कपदैनं नियुक्तवानसौ प्रस्फुरो यथा 
मरन्द्या सम्भावित तथा म्रन्थावरोकनाय न गतः किन्तु 
तयास्सखापं श्रोतुकामस्ताभ्यामद्टः कचिननिीय खितः । 
कपदेनो मरन्दा अभिधा पप्रच्छ । सा च ^ पिता निषिद्धासि 
तथापि कथयामीति वादिनी निजाख्या तस्मायाचख्यौ । प्रफुरो 
दुहितुः प्रथमेनानेनाबिनयेन स्मितमकरोत् यतस्स एव प्रथम- 
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मनुपजातविध्रमाया मद्नव्यापारानम्यन्तरायास्तस्या मनसी- 

नद्रजाङ विद्यामहिम्ना तस्मिन् युन्यनुरागसुत्पादितवान् । अत 

एव निजाज्ञामतिक्रम्य तस्मिन्ननुरक्ताये तस्यै न चुकोप । 

“प्रिये ! मया दृष्टासु स्वो बरवर्णिनीषु न कापि 

त्वत्सहशी । त्वं मे प्राणवद्धभा भवितुमहेसि । त्वयि ददं छ्पं 

मे मनः? इति मरन्दाया स्वानुरागं प्रकटयतः कपदैनस्य 

द्रापिं संलापमाकण्धे प्ररफुरो जह । मरन्दापि खठावण्य- 
सम्पद्मुपवणेयतः कपदेनस्याजुरागपिद्ुनानि वचासि चनिम्य 

प्र्युवाच~-दयित { मत्पितरं त्वा च बजेयित्वा { नान्यो मनुजो 
मया दरष्टचरः 1 श्रद्धत्स मम वष्नं । खोके स्वामृते नान्यं का- 

मये । मत्पिवाज्ञाविरुद्धं स्वया संटपामीति बिभेमि । विस्प्रत 

मे पितुरश्षासर्नं । | 

अथ प्रस्फुरः पुत्रिकायास्संभाषणं सवं श्रुत्वा बिस्मय- 
मानो यथासंकटिपितमेवेद्ं सम्भविष्यति । नूनं मल्पुत्री नेपा 
देशाधीश्रस्य पटरूमहिषी भविष्यतीति सिरः कम्पं मनस्या- 
हाद्मभजत् । ततः कपदेनोऽन्येदयधिरं मरदया मदुमघुरं माष- 
माणो तामबोचत । प्रिये { अहं नेपारू्देशाधीश्चरस्य पुतः तद्धि- 
षयस्य राजा भीवत्सि पष्महिषीपदमलंकसोेतु भवती । 

मरन्दा-- मो जीवितेश { अन्वेष्या छता दैववदा- 
यदि पादलग्ना भवेत्कोनाम प्रत्याख्याति । 
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अथ कपदैने ५“अनुगृहीतोस्मि भवत्या” इति कृतबेदित्वं 

प्रचिक{शिषमाणे प्रस्फुसे हठात्तयोरप्रत आत्मानं दशेयामास यं 

वीह््य तावुमो प्राणो तूष्णीमास्ताम् । 

रसफुरः--बत्से ! माभैषीः त्वयोक्तं सवं मयाऽरक्षितेन 
श्रुतम् अभिनन्दितं च । कपदेन { भवन्तं चारे निक्षिप्य 
अपराद्धं सया । त~ क्षमख । कटोरदद्यतया त्वद्विषये कूर- 
चेटितवानस्मि तद्पराधजातं प्रमं महुहितरं भवते परतिपाद्- 
यामि । प्रतीच्छेनात् । एतस्मा तवानुरागं परीक्चितुकाम इमान् 
ङेशास््वस्यपातयम् । नथापि मल्कृतपरीक्षायामप्रकम्प्योसि अतो 

मवदनुरागक्रीता मया प्राश्रनकीकृतामेना सत्पुत्रिकामवुगृहाण । 

कयौन्तरनिवेतेनाय खखान्तरं गमिष्यामि । यावदहं पस- 
पतिष्ये ताबद्युष्मन्तावनरैव समुपविश्य परस्पराछापञुखमनु- 
भवन्तो तिष्ठत । मरदाप्येतं पितुरादेशं असु्ठातुं नानिच्छन्ती- 
वाहशयत । प्रस्फुरस्तो विंहायायेरमाजुहाव । सोपि मौकिविनि- 
वेशिताञ्जर्िशात्रर्नेपात्देशाधीश्चरस्य षिषयेऽन्तनयस्य विषये 
च स्वछृतं कमे तदरत्ान्तं वाधिख्यासुः ष्िप्र। निजमवुः 
पुरतस्तस्थौ । 

आयेछः--{्चिसस्यंजि बद्धा) देव देवपादानामिज्ञिया 
तयोस्सविधं गत्वा ब्ासजनकानश्रुतचरान्घोरनिनादान् श्राव- 
यित्वा अद्ष्पूवीणि भीजनकानि रूपाणि दरेयित्वा तौ 
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भयविहख्तया विसंज्ञावकाषेम् । यदा तावितस्ततः परिभरमणा- 

यासखिन्नौ श्चुत्क्षामकण्ठो सञ्जातो तदा ऽहमाखादबन्ति विवि- 
धान्यन्नानि तद्रे न्यधाम्। तदन्न जिघत्सतोस्सतोर्विक्रतरूपस्य 

घस्मरस्य कस्यचित् यादसस्तनुं धृत्वा तावभाययम् ततो 

मक्षणाद्िरतौ ततस्तौ यथाऽश्चयेविद्धौ तथा मनुष्यवाचाऽवा- 
दिषम् ^“ रे जाट्मौ णतं -- पुरा युवामुभौ मत्स्वामिनं प्रसरं 
रञ्यपद्भ्रष्टं कृत्वा स्तनन्धयत्रजया तदृदित्रा साकं मध्येसमुद्रं 

निरयाश्यताम् 1 इदानींमनुमभवत स्वदुव्य॑वसायस्य फलम् इयेवं 

एूवैवरत्तात तावस्मारयम् ततस्तौ जातपश्चात्तापाविव ददृशाते । 
अतिमात्रं मया दिमितौ तो दद्रा ममाप्यासुरमरकृतेमेनः करुणा- 

्रेममू\ । तद्िज्ञापयामि । कतर्व्यः परं देव एव प्रमाणम् । 

प्रस्फुरः- तथाचेत्तवापि नाम पिश्ाचजातिसम्भूतस्य 

सानुकोरं मनः किपुनमेम तत्सजातीयस्य मनुष्यस्य । तत- 

स्सौम्य आ्यैक { अकार्दीनमिहागमयख तो । एवं प्रस्फु- 
रेण समाज्ञप्रस्स आयेख्आकाञ्चे मधुराणि गीतानि गायन् गीति- 

श्रवणसमादरष्टवित्तास्तान् राजान्तनयगञ्ञाखान् रानेस्खामिपाद्- 
मूरमानिनाय । सएवायं राजवछभो गञ्जा यः पुरा प्रस्फुरे 
दुष्टेन तदनुजेन जिघासया पयोधिमध्ये एकाकिनि परिलयक्त 
नोकाया मोजनपदाथीन्पुसकानि वासासि च निधायोपकतवान । 
अथ भयश्ोकाभ्या परीता जडीक्ृतास्ते तयः प्रस्प्ररस्यान्तिकं 
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समायाता अपि तं प्रयभिज्ञातुं न शेकुः । प्रस्फुरस्तु प्रथमं 
गंजाटं प्रयभिज्ञाय “भमस्ाणपरिरक्षणमहोपकारिन्नेद्येदी'ति 
वदन् गादं तं परिषस्वजे । 

१ 0 

यः पूवैमावाभ्यां परिपीडितस्स एवासौ प्रस्फुर इति 
तद्धातान्तनयो नेपान्कभूवद्मश्च प्रस्फुरं प्रजज्ञाते 1 अथान्त- 
नयो अयेष्रातरि खकृत द्रोहकमे स्मरन्पश्चात्तप्रहटदयोऽश्रुणि 
मुञ्रन् “अये क्षमस्व मे दुनेय” मिति ातुश्चरणयोर्भिपपात । 

राजापि प्रस्फुरस्य राज्यापहरणे तद्धातुरन्तनयाय आत्मना 

कृतेन साहाय्येन छजितस्सन समुसन्नाकृतरिमानुशयः क्षन्तुं 

प्रार्थितवान् 1 प्रस्फुरस्तावुभो क्षमे! तद्राज्यं तस्मै पुनः 
प्रयर्पित । अथ प्रस्फुरो नेपारक्षितिपाखाभिमुखो भूत्वा राजन ! 
त्वमप्येतत्पारितोषिकं मया दीयमान परिगृहीष्वे"व्युक्ता दरी- 
कवाटमपाव्रूय मरन्दया सहाक्चेरदौव्यन्तं कुमार कपदैन दरौ- 
यामास । अथैवमकांडे मिक्छितयोः पिता पुल्यो राजकपर्दयोः 

परस्परसन्दश्ेनजनितानंदौ बाङ्मनस्मयश्ेत । यतस्ताव- 
न्योन्यं जंद्यानिङेन समुद्रे नष्टाविति मेनाते । मरन्दासेतानव- 

लोकयन्ती मनस्येवमचिन्तयत् । अहो ! महात्मानः खस्वेते 
प्राणिनः । एतादृशैः प्राणिविशेषसद्गैरध्युषितोऽयं खोकोधन्यः 
इति । नेपा्लमहीपारोऽपि मरन्दाया छोकोत्तरखावण्येन विस्मितो 
भूत्वा सा निजनन्दनस्यानुरूपा पल्ली भविष्यतीति हृष्यन् 
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८“कसेये दिव्याकृतिः कन्यकारलन प्रथममस्मान् निदं वियोभ्य 

पश्चात्सयोजितवती साक्षाहक्ष्मीरिव प्रतिभाति । 

कपदेनः मल्लनकोऽप्यहमिव प्रथमदशेन 

एनाममानुषीं मन्यते इति विस्मयमानः “तात नेयममये- 

तरूणी । कितु देबदेवेन जगदीग्वरेणास्मःकं दन्ता भवताऽननु 

मतस्तामह् परिणेतुमनिच्छन्नपि भवन्तं महोदधिकष्टीखुपरम्परा- 

कबल्िित निश्चिय तामहं ब्रृतवान् । इयं तावस्रथितयश्चसो 
महिन्मनगराधिपतेः प्रस्फुरस्यात्मसम्भवा । यस्य दिगन्तविश्रा 

न्तया कीटयौ अहं परिषितः । तत्संबन्धेन नवीक्ृतं मम जीवन. 
चरित्रम् । प्रेयसीमेना मद्यं ॑प्रतिपादयन्नयं द्वितीयो मे धमे- 
तातः | 

राजा-- ततो ममापीयं धमदुहुतेव । पुति क्ष॒म्यता 
भवत्पितरिमत्कृतमपराधजातं । 

प्रस्फुरः--राजन्नखमेभिः पुनरुक्तः प्राक्तनकथोद्रारैः 

न बुद्धिमानेतन्या अतीताः छेशाः ये सुखपयवसानभूमयस्सं- 
वृत्ताः ॥ 

मस्फुरः ठकज्ावनतोत्तमांगभ्रातरमाश्छिष्य ८ हे रातः 
मनसिचिन्ता मा कृथाः \ नायं तवापराधः बख्वती भवितव्य 

तेवात्कारणम् । ययाहं राज्याद्धंशितोऽमुं दीपमानीतः । यथां 
मे पुली नेपा्रदेशस्य महाराज्ञी भवेत् तथा तयैवाहमीटश्ची- 
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मवस्था गमितः अस्मिन्विजने द्वीपे परस्परसंमेल्सेनेव स 

राजङ्कमारो सरन्दायामनुरक्तो वभूव । आत्मनस्ससाश्वासनाय 

्रसफरणादीपितानि सात्वववनानि श्रुतान्तनयशसोकलर्ज्स्या 

पूरितटृदयो मुक्तकठ रुरोद । धार्मिका दयाद्दुस्सगजाख्श्चिरात्पर 
सपरं द्वेपिणोः पुनर्मत्रीमुपगतयोमोत्रोस्सम्मेन्न चषा भद 
ननन्द 1 आयुरासेग्येश्वयोभिघ्र्खा तो दम्पती अनुगृहीतुमीश्वरं 

तुष्टाव 1 ““नोकाश्रयखाने युष्माकम् नौनौविकेस्मुरक्षिता तिष्ठति ! 
श्रः प्रभाते दारिकामाद्ायाहटमपि युष्मभिस्सह स्वदेशषमागमि- 

व्यासि ¡ मयाद्य दीयमानसातिभ्यं परिगृहीतं । सायन्तन- 

भोजनकस्मयेऽस्मिन् द्वीपे सद्वतरणाद्ारभ्य कृत्सं मदीयघ्रत्ता- 

न्तं कथयामि व” इति दत्र शितान्मवीौन् प्रस्फुरोऽवदत् । ततस्स- 

कार्मालुमाह्य रसखबन्यन्नानि कस्पयितुं गहामभ्यन्तरमलं 

कतुं वादिदेश । ततः प्रस्फुयानुषरं विक्तवेषं राक्षसेन 
दद्रा स्वे ते विस्मिता बभूवुः । उत्माहश्षीखस्य क्षोर्दीयसो ऽप्य- 

स्य॒ नूतस्यानन्दसन्धायकः प्रस्फुरः कर्मानु दास्यधृत्तेः 

मोचयित्वा यथं गन्तुमनुजज्ञे ! असावपि स्वामिति दढानु- 
रक्ते विधेयेषु श्रद्धाद्ुः कयित् ऋजुशीरुश्चिरदास्यं परियञ्य 
खेरृया संचरितुक्मियेष । अरण्यखगवदाकाशे विग्भुखं 
श्रमितुं विकचङ्कसुमामोदभरितानि परिणतफछ्मारावनम्र्ा- 
खाकदुम्बकानि प्रच्छायक्षीतलखानि वनान्यासेबितुं च चकमे । 
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प्रस्फुर आ्यैखमप्यवखोक्य आय { दुस्सहोपि मे तवद्विरदो 

मोक्ष्यसे । 

आयेकः-- महाराज { वन्दे मवत्पादकमलम् । अनुकू- 

खवातिन स्वस्थानं नीयमाना युष्मन्नौकामनुगन्तुमयुजानीदहि माम् 
यदाहं शवेच्छाचारी तद् निरवधिकानन्देन जीवामीति गायति । 

छछो।। ज्ञा यत्र मरन्दपूणेङ्कसुमान्यास्वादयेयुर्दिवा 
तबाह च पिवन्मयुप्रतिकटं खप्या सुमौषे निशि । 
रातो छन्दति वायसारिनिकरे सुप्तः परोष्ण्वासुखं 

यामि प्रीष्मछतो भ्हृ्टहृदयः पुष्पद्रुमाणा ततिम् ॥ 

ततः प्रस्फुर इन्द्रजारतन्त्रघ्रन्थान्मयूरर्पििका च 
भूमौ निचखान । यतस्सनेतःपरं कदाविदिन्द्रनाख्विदयां 
प्रयोक्ष्यामीति प्रतिजज्ञे । एवं स ॒दुजैयान् रिपृन्पराजेय 
सखश्रात्रा नेपात्तदेदाध्यक्षेण च छृतसख्यस्सय फङितास्तस्य 
सर्व मनोरथाः । तद्भ्युद्ये न कापिन्यूनता । किन्तु चिरवि- 
क्तं जन्मदेशये! पुनद्रष्टँ राज्यासनं पुनर कुँ मरन्दाकपदै- 
नयोः पाणिग्रहणमहोत्सवद्रनेनात्मानमानदयितुमेवावरशि - 
ध्यते तन्मनोरथपूरणाय । नेपात्बदेकाधीदवरस्सखनगर्यीमेव 
वत्सयोर्विवाहमहोत्सवः कतव्य इति प्रस्फुरं प्रार्थितवान् । 
सोपि तसप्राथेनामुररीचकार । अथानुष्रस्यार्यैरस्य सादा- 
ययेन ते सबै कतिपयदिनसमुद्रयानानन्तरं सुरक्षिताः नेपान्ग- 
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राजधान्यामवतीणौः । तत्र मरन्दाकपदनयोर्विवाहो ऽमितविभवेन 
संवधृते । 

छो।। भ्राता बैरमपास्य मिबमभवननेपाण्डदेश्षाधिपो। 
प्यानन्रः पदयोरियायदुहिताप्यात्मानुरूपं वरम् ॥ 
राज्य प्राञ्यमवापि निजित रिपु श्रीरशप्रसादात्परं | 
सरवे चास्यहृदि खितास्युफङिताः कामायधावाज्छितम्॥ 

जन्चावातस्समाप्तः ॥ 



2 ॥१21161-( अनुहाद चरितम् ). 

----ो क 

210 प 2016६ = आह्ादः-धमोकंदेशाधीशः 

#०प०& {737016६ = अनुहादः-आहादकस्यपुत्र 

(12415 = इतः-राजायुजः 

€.€ = जरित्र-- राजमहिषी 

4012110 = होरारयः--अनुह्ादस्यातुषरः 

14876611 = मारश्चीरः-र्िपुरुषेष्वेकः 

०10 पऽ = फटनयः-- राज्ञः प्रधानामादयः 

20111112 = फलिनी--फर्नयस्यसुता 





॥ अनुह्ाद चरितम् ॥ 
(त्^ शना.) ` 

------ननदष्---- 

आसीदाहादको नाम॒ राजा धमौकेदेशे । यथाथनामा 
स महीपतिः पितेव चिर प्रजाः परिपाल्य दिगङ्गनावतसित- 

निजकीर्तिङसुमो हठाहेवभूयं गतः अजीयेद्योवना जरन्तीनाभ्नी 
तन्महिषी मृतस्य भवौमोसद्येयनतीत एव ान्ताभिध तत्क- 

नि्ठभ्रातरमुपयेमे । ततस्सर्वे जनाः “धिगिमां बराकीमनायां 
भचेगुणपराङ्मुखीमविख्र्यकारिणीम् । या खस्वचिरोपनतं 
भते्यापत्तिशलोकमपि मनसो दूरीकृ वैषयिकसुखेकरार्सा 
भतुरलुजं सवेथा तद्धिसदश्ं गुणहीनं नीचमतिमेनं छान्तंपति- 
त्वेन जग्राहेति"" शरश निनिन्दुः । ृ तभूरमणस्यौरसं सुतं बाक- 
मनुहादनामानं विना शशङ्किरे केचित् “८ अयं चृशंस एव धसा- 
केराज्यापजिरहीषेया तत्पल्रीरिरसया च ॒तस्योपांह्युवधमरीर- 
दिति ˆ. अपितु देञ्या अनेनाविनयेन सर्वेभ्योऽधिकलर 
वेमनस्यमनुहादस्य मनस्ुत्पादितम् । यतः किरु पितरि 
टटभक्तिरसो तमधचोविग्रहमिवापूपुजद्भ्तथा । पितरसम्मान- 
बुद्या आत्मन उचितज्ञतया च मातुजेरन्या इमा दुष्पवरत्तिमा- 
च्य गाटविक्प्तचेता बभूव । पितुरकाण्डनिधनेन विधवाया 
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मातुरनुधितपुनरुद्राहजनितया ख्या च दुस्सहदुःखभारा- 

करान्तोऽसौ युवराजो मुषितधनो टुड्ध इव नध्टदपेदसुन्य- 
हृदयश्चिन्ताजडदशेनश्च सवृत्तः पुवैमिव निरवयविद्या गोष्ठीष्वा- 
द्रं न बवन्ध । प्रन्थावखोकनमपि शातरूमुखावखोकनमिवाविष 
ह्यमम॑स्त नृपककुमारोचिता सखुर्ीपरिश्रमरतिमपि दृूरीषवकार । 

वास्योचिता आक्रीडविहारस्गयादिविनोदाश्च नास्य मनोविनो- 

दनदेतवस्सद्धाताः 1 खसार्नर्वेदोऽस्य हदये गाढतर पदं न्यधत्त 

स्निरुढमनोज्ञकुसमतरस्फीतेः द णस्तम्बेः कविवर द्धिवहु्टल्जी- 
णौद्यानादनूनमदहयत नेखिर जगदस्य । तादगुदाराश्चयी ऽयं 

युवराजोऽनुहादः पिव्क्रमागते राज्ये सस्य न्याय्ये खाम्ये 
सयपि तस्पराप्रवाश्चाभद्धोपि तथा मनस्सन्तापकरमयन्तावमा- 

ननिमित्तं न पयेजीगणन् यथा तस्य मातायमनुब्रता यस्मिन् 

दढमनुरक्ताय छायेव सवैदाऽतुगता तमेव गुणरल्नरोहणं माधु- 

सेविनमविस्यरणीयचरित्रं भतोरमस्पीयसैव कठेन जन्मान्त- 

रकथामिव विस्मय धमेव्यवस्थामतिकम्य विबाडसम्बन्धा- 

नोविलयमप्यनाकटस्य कामपरायणादेवरमुपायस्तेयखिदयत् । 

द्रागुणितराञ्यनाशशादपि प्रबखुतरेणानेन चित्तावसादेन खण्डि- 

तथेयोवष्टम्भो घनतमोमटीमस बुध्युन्मेष उन्मन्तीभूत्वार । 

तं प्रकृतिमानेतुं तस्य मनो विनोदयितुं मात्रा जरन्या 
पितृन्येन न्तेन च प्रयुक्तास्सर्वोपाया अङ्सारम्भा इव निष्फ- 
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छा बभूवुः । मृतस्य ॒पितुेतेऽपि बहुमिथे काठेपि पिदृशाक- 

विहं गाढनीवीरागरञ्जितमेव बासस्सवैद् परिद्धानो राजसं- 

सदि समद्छ्यत । माठरमनः प्रीणनाय वा तत्परिणयदिवसेपि न 

जहो तन्नीख्कषैटपरिधानम् । आत्मनो छल्नावहे तस्मिन् 

मातृपुनर्विवाददिनप्घरत्त उत्सवे वा पानगोष्ठया वा नान्वेतु- 

मेच्छत । 

पित्रमरणकारणाधिगमायेव तस्य मनोऽजख बद्धश्रद्र- 

मासीत् 1 पितृनिधनप्रकारे तस्य॒ सशय उदियाय । कृष्ण- 

सर्पेण दृष्टो राजा पच्चवतामयासी दिति छान्तस्सवेतः प्राख्या- 

पयत् । यो राज्यलोमेनाप्रज व्यापादेदान तत्सिहासनमध्यु- 

वास स एवायं काटसपेः पिवरविनाराहेतुर्यतुहादस्सुक्ष्म 

धिया अभ्योदिष्ट 

स्वाभ्यूहन कियदुपपन्नं । मातृ विषये किं चिन्तनीयम् ¶ 
तद्रधेऽस्या अन्वयोऽस्ि वा नवा असि वचेत्कथम् । किमस्या 

उपजापेन कृतः । आहोस्िदस्या अनिवेद्य कृत इत्युत्तरोत्तर- 

संतन्यमानचिन्तातन्तुसन्तानसंदानितमनाः कामप्यनिघरेति केमे । 

अथ पितरतुस्याकृतिः कश्चन पिशाचो हम्योद्गणं 
समया पयेटन् चिरा कमेण राजमन्द्रिरक्षिमियोमिकपुरूप- 

रभ्यरक्षाकृत इति जनश्रुतिरनुहादस्य कणेपथे पतिता । स राजा 
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जीवितकाठे येन वर्भितो दृष्टस्तेनैवाभ्रपदीनेन कवेनाघ्ृत शारीर 
इदानीं सेवकैरटश्यत । तत्साक्षिणः केचित् होराक्चयप्रश्रतयोऽ 
युहादस्यान्तरद्गसुहदस्तस्य यक्षस्यागमनवेन्णशरया तदरोनविधौ 
च प्रमाणीकृताः । ““निक्लीये दीधैविषादविवणं करान्मासुरीक- 
मुखमुदहन जीवितकार इव इयामलदेदपरभयीपरुष्षितोऽ 

स्माभिर्टः प्रष्ठो नोत्तर ददौ । मुखमुन्नम्याभाषमाण इवा 
बभौ ॥ अच्रान्तरे ताररवेण कृकवाङ्ुकरूजितेन संसूवितम्रमाता- 

सप्तिजेनसचारा्चमतया जातसङ्कोचोऽस्मदुक्पथाच्छनेसिरो- 
दृधे इति ते न्यवेदयन् । 

प्रयेतुमुपपन्नतर स्ानुमानादविसबादिनं बण्येमान- 

मेनं धृत्तान्तं श्रुत्वासौ युवराजो विस्मयविस्फारितेश्षणस्तेदेष्ठो 
यक्षस्खजनक एवेति निश्चिय तदशेनघटनाङ्कतूहराक्षिप्रहटदयो 
यामिकधुरं बह्धीराजभरेस्सह तद्रा जागरितं निश्चिकाय । 

यतस्सदीत्थ मनस्यचिन्तयत् । ताह गाकृतिनेनिष्प्रयोजनमायाति। 

तस्यासि कश्चिदर्थो विवश्चितः । एतावन्तं काट मौनमवलर- 
व्यापि नूनमिदानीं मया सह॒ सभाषते इति महतीैत्सुक्षयेन 
निद्ागमनं प्रतिपाख्यन् कथं कथमपि दिवसशेषमयवाहयत् । 

निशि समुपसियां प्रियसुदटदाहोराराये न रष्षिपुरुषे- 
घ्वन्यतमेन मारश्चीखख्येन केनविद्भटेन बानुगतस्तत्रैव 
हम्योज्ञणे कृतावश्ितिरासीदयत्रायं यष्ट बिचरितुमभ्यस्तः । 
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हिमोक्किरायाः क्षपायां दुस्सहश्चीतबाधयादन्तवीणाव्यापार- 

मभ्यस्यन्तस्ते योपि यक्तिचिद्धाषमाणाः काल यापयति स्म 

अथायाति स वेतारर इति व्याहरति हराय अनुह्ादमार- 

रसीखो विरतमाषणो परितो व्यलोकयताम् ॥ 

पितः पिक्चावाकरति वीक्ष्य भयविषादसंश्रमेराक्ुटित- 

हृष्रयोऽचुह्ाद्ः प्रथमं तद्भीष्मत्व ॒श्ान्तत्व वा सम्यगवधार- 
यितुमश्ञक्लुवन् दिवि खिता देवताः परित्रायध्व, परित्राय 

ध्वमित्याचुक्रोरा । स पिश्ाचश्छयुभं कतुमागतोऽह्भाय वेति 
स नाजानातं । अथ शनेैयेमबलम््य तं पिशाचमवाट्रोके । 
सोपि तेन सह् सम्भाषणाय सप्हयाद्ुरिव स दैन्यमवुह्ाद्स्य 
मुखमेश्चत । अनुह्दोपि तातेति तं सबोध्य ससेदं वीक्षमाणः 
८५ पित्खोक विद्ाय पुनरिदागमने कि वा कारणम् | यत्ते 
मनसि वतेते तद्धिस्पष्ट॒निवे्यताम् । अहं तदनुषएातु बद्धा- 
्ञछिरस्मीति सप्रश्रयमुवाच । पिशाषस्तु हस्तसज्ञयाऽनु 
ह द्माूय “मया सह कष्वन विविक्तप्रदेदामागनच्छेः व्यादि- 
देश । कितु स पिश्चाघो जास्युवितकौटिल्येन कद् चिदनुहादं 
समुद्रे पातयिष्यदयथवा सन्निकृष्टं ्रोत्तज्गं महीधरमारोप्य ततः 
षेषस्यत्याहोखिद्धोररूपमास्थाय माययित्वा तस्य वुद्धिभंरा 
जनयिष्यतीति भीलया वेतान्गनुयानमनथीवहमि ति होराश्चयमार- 
रीलयोनिवारयतोस्तदु पदेशमनादलय जरन्तुणरवीयसः कायस्य 
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नश्चरतामात्मनो नियतां च ज्ञालखा जीविताशानिरपेक्षस्तदनु- 

गममे कृतनिच्धयस्तेन पिदाच्ेन सह निर्दिष्टं विजनस्थानं 

प्रतं । 

यदा तौ पितापुत्रौ जनसंचारदूल्य प्रदेदामासेदतु स्तदा स 
यक्षो विरतमौनः पुत्रमिद्सभापत “वत्स! व्वसितास्म्यहमाहादः 

यथाभ्यूहित त्वया तथेव सपृत्तय् अहं॑चृशसेन त्वपििकरञ्येन 
कलखान्तेन मद्राज्यतल्पापहारिणा व्यापादितोऽस्मि । एकदाहं 
यथाभ्यासं मध्याह्ृसमये मस्सुप्रिमंदिरे गाढमस्ाप्सम् तदा 

निद्रापहतसंने मयि केनधिद््यटक्षितो मच्छयनागारं प्रविहयासो 
राजद्रहिमहापातकी प्रसुप्तस्य मम कर्न कविस्राणापहरं विषो- 
षधिरस न्यपि्वत्तं । अतितरन्डस्सपारद्रस इव महदस्य सिरा- 

जाङ युगपन्याप्य सिरं क्वाथयित्वा त्वचि सवतारश्त्रमजीजनः 

रक्तस्य घनीभूतत्वान्निसद्धश्चोणितप्रसरो दुभेरवेदनया प्राणेर्वियु- 
्तोऽमवम् । एवमुद्याने निद्रानिडीढनयनोहं राञ्यास्राणेभयः 

प्राणेभ्योपि गरीयस्याः प्रेयस्याः म्रत्युरूपिणोऽनुजस्य करेणा- 

च्छिन्नोस्मि" वत्स { अनुहाद् { याद् मयि निश्चखा ते भक्तिस्तीहि 
मद्धातुकमेन ख्व उत्खंञ्य तद्रक्तजेमां तर्पय अमुमेव मन्म- 
नोरथं पूरयितु प्रति जानीहि परय तव मातुस्खेरिण्या अपथ- 
रृत्तिम् । या मयभिसाक्षिकमूढा चिरं मम सहधमेचारिणी 
भूत्वा मयि चिरन्तनप्रीतिमकांडे निरस्य रावृवधमहापाताकिन- 
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मेनं चकमे । पित्रव्ये बैरनियीतनाय कृतनिश्चयोपि त्वं 
तवन्मात्रे मा दृह्य यतो निखिरस्य जगतोऽन्तरात्मतयाऽबयितों 
भमगवानीनर एव तस्या दुष्कर्मणः फं बिवास्यतीति पितुरोनं 
निदेश श्रत्वाऽनुहादो यथानमाषदेष्टमनुष्ठास्यामीति प्रतिज्ञाय तं 
पिशाच बिससजं ॥ 

अथेकाकी स एकान्ते खितदश्चास्ेभ्योऽधिगतं खेकानुभ- 

वात्सम्पादितं स्मरत्यारूढ सवं विज्ञान विस्मय तसिश्चाचभा- 
षितमेव स्मृतिपदन्या सन्तत निधातुं निरवेषीत् पिशाच- 

भाषितान्यन्तरङ्गसुष्टदे द्योराश्चयाय निवेदय तद्रहस्यं न कस्यापि 
प्रकाश्चयितव्यभिति त रास ॥ 

पिष्वधश्चोकादेव निरुत्साहीकृती विषण्णमानसो- 

ऽनुहादः पितुभेयकरपिावकृतेदेशेनादतितरामुन्मनत्त इव 

वभूव । “यदीयं सितिस्सवेद्ाःऽवरेञ्यते चेन्ममारायः परैरभ्यू- 
ह्येत अथवा लोकप्रकाशिता पित्रवधविधा तन्त्वतोनेन ज्ञाता- 

भूदिति मम पिक्न्यस्य मनसि शंकाण्युदीयादिति भीत्या स 
युवराजस्तस्रश्रति नूनमुन्मदिष्णुभिवात्मानं ोकस्य दृश्ेयामास 
अनेनोपायेन क्लान्तस्य दौकास्थानं न भवामि सोपि वैर- 
नियोतने मामराक्तं मन्यते अनेनाभिनीतोन्मत्तवेषेणात्मनः 

पारिष्रवत्वं गूह सुरक्षितं भवेदिति "` च मेने 
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अचिरादेवानुह्ादो वेषभाषावतेनेष्वन्य इव परिघत्ति 
प्रापत् । राजा देवी च वस्तुखिलयनमिज्ञो युवराजस्येताटदा- 

वैमनस्योर्पन्तौ पिवृनिधनरोक एव कारणमिति यथानामन्येता 
तथोन्मत्तघृत्तिमवाख्टबे । यतस्त तस्पितपिशाचदशन- 
वातौनभिज्ञौ मनोभव सन्तापनिमित्तकोयं विन्तव्याधिरियता 
काठेनाभिव्यक्त इति निधिक्यतुः । 

विपाद्बहूःगया एतद्वसायाः पूवेमनुह्ाद्ः प्रधाना- 
मायस्य फञ्नयाख्यस्य तनया निरवद्यलखवण्या फलिनीनास्री 

(१ 

चकमे । मदनरेखप्रेषणेनोर्भिकादि पारितोपि कदानेन च 

सख्रागघ्रत्तिमस्या व्यघ्चणोत् । सम्मानोचितरीदया स्वमनोर्थं 

पूराथेतुं ता निरवघ्रा्. । सापि तच्कृतम्रतिकज्ञा तसाथेना च 
न प्र्ाचख्यो । कितुपश्चादुद्धूतया चि तविक्रियया ता नितसर्- 
मुपेक्षितवान । यद्! कृत्रिमोन्मत्तवेपमाधातुमारेमे तदा ता रुक्षु- 
दृष्टया पटयन् तस्या निदेयस्सवृत्तः । सरभातिस्सा पलिन्यपि 

तादृग्िरागसंदशेनविमुखऽनुहादेनुद्धूतामषापूबोनुरागसञ्जात - 
विखम्भतया विदिततदाञ्चया तमनिन्दन्ती “नायं विरक्तः 

किन्तु चित्ताखार्थ्येनेव नूनमीदशो बनूवेति निश्चिकाय” यथा 
चीणाश्चतिसुखगीद्युत्पादनक्षमापि विखरं वाद्यमाना श्रवणकटु 

कणति तथा सहृद्यताप्रज्वङ्तिशेमुषीमनोव्यधया विप- 

योपिताऽभूदियमस्त सा । 
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पिवृघातुके पिचरव्ये वैरपारं गन्तुं कृतोदययमतया छृत- 

कोन्मत्तवेषमादवानस्याहर्मिशं पिव्व्यव्यापादनचिन्ताधीनमा- 

नसस्याख्सकामुकजनोचितं मदनव्यापारपारतं्रयमिदानी मम 

नितान्तमसमञ्समिति मनस्याखोच्याप्यनुहादोऽस्मिन्समये 

प्रियतमा फलिन्पीं स्मरत्वा नदनुयगवागुरानियन्तितं स्वचित्त- 

हरिणं विमोचयितुमक्तो निर्निमित्तमस्याः प्रणयं पारुष्येण 

निरस्तवानस्सीति जातानु शय उन्मत्तानुरूपवश्वः परिपादटीसम- 

धिष्रितसपि गाढाचुरागन्यङ्ककं ठेखमेकं तस्ये प्रजिघाय । यस्मि- 

न्स इत्थमाचच्क्षे । “श्रिये नून मा त्वयि बद्भावमवेहि । 

यदिमास्ताराअङ्खारखण्डा भवेय॒येदि स्थास्ोस्सूयेस्य चवख्नं 

सम्भवेखदि सलयमसलयं भवेत्तथापि त्वयि मदनुरागो न विप- 

यतीति दृढं विश्वसिहि इति । भक्तया फछिनी तमनङ्खर्खं 

पिल्ले समद्दोयत् 1 सोपि स्वतनूजायामनुह्ादस्यानुरागकथा 

राज्ञे महिष्यै चावश्य निवेदनीयेति निधि तथा कृतवान् । 
तावपि तच्छत्वाऽबुहादस्योन्माद्स्छीन्यामोहज नित एवेतिं 

निरनेषिष्टाम् । “"फलिन्या खोकातिश्चायिखावण्येनैवायं विमोहित- 

मतिरीदशीमवय्ा प्रापितः । यदा साऽस्य मनोरथं पूरयि- 
ष्यति तदैव पुनः प्रकृतिमापयत” इतयमंसत देवी ॥ 

किं त्वनु द्स्याधिर्नेवं प्रतीकार्यो यथा देव्यमन्यत । 
षै ४८4 [9१ [9 [4 

पूव दृशा यद्षरूपधासं तात्पता मुटस्तस्य बुपथमवातरत् । 
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वेद्विधिवदवक्यानुषेयो वेरडद्खयात्मकः पित्निदे्काये- 
समप्रेस्त नक्तं दिवमखसथचित्तमकसरेत् । क्षणविख्बोपि महा- 
प्रयवाय इव पिच्राज्ञोलङ्गनमिवादक्यत । सवेदा र्षिपुरुषा- 

भिरक्षितगाच्रस्य राज्ञो हनने प्रायशो न र्ष्वीमाबा । यदि 
राज्ञी जसित्री तन्माता अन।रतं राजानुवतेनपरा तत्र सन्निहिता 

भवेत्तदा युतरा बिहन्यतेदंकायेम् । यस्खपितरं व्यापाद्य 
राञ्यमषजहार सण्वेदानीं स्वमातुर्वहमस्संजात इतीदमेवास्य 
मनसि वागतीतं सन्तापमजनयत् । सङ्कस्तिपकायेनिवेहणमपि 
मन्दीचकार । खान्तञ्चीटस्यानुहादसदृञ्चस्य कोके यस्य कस्या- 

पि सजातीयो मनुष्यो हन्तव्य इतीद् गर्हितं दारुणं च कमे । 

चिरेणानुह देनावुभूयमानधित्तावसादो विपादश्च वुद्धि्ाचल्यं 

पिक्ृज्यनिपुदनकमेणि कालाक्षमत्वं चाजनयताम् 1 पर तु तेन 
दृ्स्पिक्ाचस्तस्य जनको वा न वा । कमरूपी यः क्श्चना- 

परः पिद्ाचस्तं ववयितुं तेनेदं घोरं वधकमे कारयितुमागतो 

वेति बहवो बिकस्पास्तस्य बुद्धिमनारूढाः । पिक्षाषदशे- 
नस्य भान्तिमूरत्वात्तदरनस्याविश्वसनीयत्वादितः परं टृढत- 
रोपपत्तिभिः पित्व्यस्यापराधमनिध्िय तद्रधो न काये इति 
निश्चितवान् । 

एव चित्ताख्धेर्येण पीड्यमानस्य तस्य गच्छति काठे परि- 
वतेमानेषु दिनेष्वयैकद्ा समायाताः केचन रजाङ्गीववनभजराम्। 
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अथ यक्किचिद्रूपकमभिनेतुं राज्ञा समाज्ञप्ासतेत्रायदेश्चाधी्रस्य 

बद्धस्य राज्ञः प्रियाभिधानस्य करुणरसप्रधानं निघनघृत्तान्तं 

तत्पल्नबाषडकामानाश्नयाः परिदेवने च साभिनयं स्चमत्कारं 

वणेयतोऽनुहाद् हादया चक्रिरे । अथ सोपि राजसननिधिमागता- 

धिरन्तनप्रियसुददस्तान्नटान् ग्रीतिपूष्क स्वागतं व्याहयय सत्कृ 
तद्राणीमाधुयंजनितमानन्दमनुभवन् तस्परक्षणिकं पुनः प्रयोक्त 

तेषु नटेष्वन्यतमं न्व्ुक्त । सोपि दुबेरस्य वर्षीयसस्तस्य रपतेवेधं 
तस्य पुरदहनेन प्रजानाश्च निजोत्तमाङ्गं कपेटखंडनाच्छ(य जघनं 

रकेनापिधाय तन्महिष्या भकशोकविधुराया हम्यागणमभितः 
परिधावनमियेतत्सवं विरमरघरत्तमपि तस्मिन् क्षणे प्रवसैमानमिव 

द्शेयन सर्वषां सामाजिकाना मनासि श्ोकसागरनिमभ्नानि 
कुवोणस्तादात्म्चापन्नतया स्यमप्यश्रपयोङ्करेक्षणस्सतत्साहं 

तदरुपकमभिनीतवान् । एतन्नाटकप्रयोगोऽनुहादस्य मनस्येवं विधां 

विन्तामजनयत् । कदाविदप्यदृष्टाया अनेकाढ्दशतेभ्यः पूर्व 
मरतायारश्ुकाभादेव्याः कल्पितकथयानतेकेन सश्वमत्कारमभिनी- 
यमानयेवेत्य सर्वै सामाजिकारशोकारचित्ता वभूवुयेदि किमु- 
ताह तभ्यशोककारणः प्रियजनः कोह पिदरव्येन पितरि मारितेऽ- 
पि निधृणो बेरनियोतनचिन्ता विहाय सखस्थप्रशयितेसि । 
धिढ्ां कृतन्नम् । अगुणम्राहिणम् । तातञ्चभयश्चः पराङ्मुखम् । 
एवं स यदा रूपकाणि तेषामभिनेतणां सामभ्य॒ब्रेक्षकाणा 

3119. €8 ==2 
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मनसि संजातविक्रियां वाचिन्तयत् । एकदा एकस्मिन्ना- 

टकेऽभिनीयमानं वधकमे द्रा पात्प्रवेश्चमदहिम्नाऽवस्ासा- 

दृश्येन च मयापीटक्च दारुणं कमौनुष्ठितमिति तस्मिन्नेव 

प्रदेशो तस्मिन्नेव समसे स्वाकायेकरणमद्धौकृतवतः कस्यचिन्मनु- 

जस्य षृत्तान्तमनुहादस्य स्मृतौ पपात । तत एतैः शीख्वे- 

ससिितृन्यस्य पुरतः पित्रवधकथानुकारि किमपि नाटरकमभि- 

सेष्यते चेत्तर्हि कथं तस्मिन् तन्परिणमेदिति जागरूकतया 

परीक्षितुं तस्य द डमुखरागादिना तद्पराधं दृढतरं विनिश्चेतुं च 
श्छयामियनुहादो निश्चिकाय । एव यथोदिष्टं तान शेषान् 

किमपि रूपकमभिनेतव्यमियादिर्य राजानं देवी च तत्र सामा- 
जिकसंधे सन्निधातुमम्यर्थितवान् ॥ 

अथ तैरभिनेयं वस्तु वियन्नगयां कस्यचित्सामन्तस्य 

गजागाख्यस्य हननकथा निर्दिष्टा । आसीन्तस्य जाया भाप्रतिष्ठा 

नामैका । खसयाननामा कथ्चिद्रंजागस्य सन्निहितवंधुरेकदोद्याने 
निद्रितं तं विषप्रयोगेण चिद्य तञ्नायां वक्ीचकारेति कथा 

सम्यक्प्रयुक्ता । 

एतन्नाटकम्रयोगसमये मारेण प्रयुक्तममुं कपटोपायं 

अजानानस्सय नाटकावरोकनङ्खतूहरुतया सदेवीको राजा सर्व 

राजवद्धभैस्तत्र सन्यधिषि । अनुह्ादस्तु तदाकारावेश्षणतत्पर- 
~ 

सत्पाश्च एव निषसाद । नाटकाभिनये तावस्रथममेव ग॑जागस्य 
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कनछत्रेण सह् संबादस्सममूत् । तस्मिन ॒दम्पत्योस्संभाषणे सा 
अप्रतिष्ठा भतीरमित्थं प्रत्याययत । “हे नाथ यद्यहं भवदनंतरं 

जीवित धारयिष्यामि तशचैन्यं भतीरं नोपयामि त्वमेव मेऽन्य- 

स्मिन्नपि जन्मनि पतिभूयाः । त्वस्य सुदढमनुरक्तास्मि । 
त्वयि स्वमते भवैन्तरं बरिष्यामि चेदभिरासत्ा भवेयं प्रायशो 

भवचातिनीनीरी विहाय का ल्ली ताद्मयुचितं कमे इर्बीतितिः 
एतद्राक्यश्रवणेन हडात्सञ्ञाता छन्तस्य मुखविक्रियामनुह्ादो 

छक्षुयाचकार तद्रवनं राज्ञो देव्याश्च कणेयोः हारादर्सखदश- 

ममूत् 1 राजबन्धुखीसयानः प्रसद्वने प्रसुप्रं गंजाग विषप्रयोगेण 

मारितिवानिति कथासन्दूर्भऽभिनीयमाने नटेन निष्कुट निद्रा- 

रीढनयनं च्येष्ठश्रातरं राजान विपरससेचनेन व्यापादितबत 
आत्मनो द्रुणवेष्टायाश्च प्रवख्तरसादकयदरोनात्कान्तः छान्त- 

मुखस्स्वाकायेकरणक्रीडाविदीणोन्तःकरणतया आकथान्तं तत्र 

संसव्यवस्थातुमशक्ुवानः करदीपिकाप्रद्रितनिजमन्दिर्मागेस्ता- 
स्कास्किशिरोरुजान्याजेनाकाडे विजदौ रगखलीम् । राज्ञि 

निष्कान्ते नाटकमपि विरमित्तम्। अथेदार्नमनुहाद्ः पिश्चाचोक्तं 

सवं सलयमेव न तु भान्तिरिति सम्यक्प्रयेतुं पुष्करं छिङ्गमखूमत 
अथ यक्किचिह्छोकोत्तरं केनाप्यननुष्ठितपूवैमद्भुततरं कार्य 
कृतवानिवानुहादोऽवसथान्तरमारूढः भिदावोदितवाम्नातम- 

मूस्यरल्भाडतुखामारोहतीति शपथमकरोत् । अथ वैरप्रती- 
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काराय कथं प्रवर्तितव्य कोवाऽभ्युपाय इति तस्मिन्निश्चयमनधि- 

गच्छति सति तेन सहोपाश्चु मंत्रयितुं जननी त समाकारित- 

वती । तस्य प्राक्तनदुरशीख्तया पिच्रोमेनसि काप्यप्रीति- 

रजायत । तत््तिकठुकामा जरत्री राजादचैव सरुतमवरोधमानाय- 
यामास । राजापि माता पुत्रयो पष्य गि संभाषणे जन- 

नोखभावखुखमेन सुतपक्षपातेन त्किचिदपरारय निगृहैदिति 

रकमनस्सवं वृत्तान्तं साकल्येन ३ -याख्यं कंचिद्रद्ध- 

मिणं देवीमम्द्रे यवनिकाञ्यन्तरे निगूढं स्थातु समादिदेश 

कुटिखनयोपासनेन व्यवहतराञ्यत्रस्य . --2ेख्मागेनिष्णातस्य 

ख्यविरसावेवस्यस्यासावुपायो विशेपेण युज्यते १1... 

अथ सा जरती सविधमगतं तनयं दृष्टा | व दुरसीटं 

तत्कमोणि ब वक्रभग्याऽश्षेपुमारभत । पु ! त्वदुष्धृस्या ते 
पिता श्रृ व्यथितः इयवादीन् । ततोनुहादस्सपितुर्हन्तारं 
आततायिन छन्तमनुचिरेन पिवृश्चब्देनाभिहितवये मात्रै 

कुण्यन् ““अम्बमम पितरि भवती कृतापराधा'इति परुपमभ्य- 

धात् । देवी-पुत्रक { तत्केवरं निरथेकमुत्तरं यदवोचः । 
अनुहाद्ः-न हि न हि प्रसंगानुरूपं साधुषेदमुत्तरं ॥ 

देवी-- पुत्र { पुरतः सिता त्वया भाषमाणा मां च्छि 
विस्मृतवानसि ॥ 
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अनुहादः- शक्यां वेत् त्वां विस्मतुभिच्छामि । मम 

पितरि जीवति सति तस्य महिष्यासीः । इदानी तदनुजस्य 

वह्भा मे माता च इदानीमतिक्रान्तमयांदाप्ति ॥ 
[9 न, ९ देवी--ययेवं मयि भक्तिहीनोसि तर्हि प्रषयामितवनि- 

कटमन्यं कचिन्छयाभाषितं समथं इति बद्न्ती चृपफरन- 

द्मयो रन्यतरमाहृयितु तस्मास्पदेश्चादुत्तखो ¦ तदा अनुहादः 
पराडमुखीभूय गच्छन्तीं मातरं मणिबन्धे गृहीत्वा तस्मिन्नेव 
श्थङे बलखात्समुपवेश्य तस्या दुष्प्शत्ति दूषयितुमारेभे । विश्षिप्र- 
चित्तस्य तस्य तादक्षबरखात्कारेण सञ्जातप्राणभीतिर्वेपमानगा. 

बयरटिदैवी उैराचक्न्द् । तस्मिन्नेव क्षणे परित्रायध्वं महारा- 

ज्ञीमियपरः कंठरवो यवनिकाभ्यन्तरादुद्वरत् । तद्भूनि 
श्रुत्वा तत्र निीय शितः छन्त एवेति निश्िलातुहादो य 
तस्स ॒ध्वनिरुद्गात्ततः खङ्गं प्रक्षिप्येतस्ततो धावन्तं मूषकामिव 
गाढं प्रजहार । तेन प्रहारेणाकन्दन्भूमो पतितो विषेष्टमानः 
प्राणान् विजहो । यदा सभ्रतकर्वरं सबिधमाछरष्यापश्यत् 
“^“तद्ा नायं राजा अपितु तत्र तिरस्करिणीतिरोहितोऽपसपेत- 

या ्ताय वृद्धमंत्री फटनय इयनुह।दोऽज्ञाखीत् । 

देवी-- वत्स { कीटक्रसहसं दारुणं च कमौनुष्ठितं त्वया । 
अनुहाद्ः--अम्ब { सलयमिदं दारुणं कर्मैव । किंतु 

भतोरं व्यापाद्य तद्नुजं पतित्वेन वरतवद्यास्तव कमणः, कररतरं 
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नेदम् । इत्युक्ता नैतावता विरम्य पुनरपि तस्या दुश्ेष्ठा उपा- 

ठ्ब्धुं प्रवधरते । अम्ब ! ठछोके मातापित्गता दोषाः प्रायशः 

पुतैरपरिगणनीया एव । कितु तौ यदा उत्पथं प्रतिपन्नौ छोक- 
गद्यैवरित्रौ स्याता तद्ा न मर्षणीयो तौ नि्त्स्यौसत्पथान्नि- 

वतैने तनयः प्रभवति अतः परुषवाक्यैर्विंनिदयसे । भवुहैतारं 
चरृश्चसं छ(न्तमुपयम्य गुणतुंग निजवह्मं विस्ृतवलयसि } प्रथ 

मभतैरि मत्पितरि व्वच्छृतारमपथास्त्वयेबोडधधिताः । नेतः प॑र 
खीकृतप्रतिज्ञास् कस्यापि विश्वासो जायेत सर्व पतित्रताधमो- 
डम्बरूपा एवेति वक्तव्यम्। पिवादसंविदोऽप्यक्षधूते वचनेभ्योपि 
र्षिष्ठाः कृताः मतधमोश्वोपहसनीयारशब्दमालनिएा इति 
संभावनीयम् 1  इयेवमतिमात्रकेटोरहदयेमेमीवि द्धिवैचने- 
रिद । अब { किमपरम् । त्वदुन्यपारेण चरि व्रीडिता । 
भूरपिन्यधिता । अथानुहादः पिव्पिक्न्योः प्रतिच्छन्दकमा- 
नीय तद्ग्रे निधाय त्योरूपगुणे तारतम्यं सम्यङ्निरूपयेतिता- 
मन्वषच्छत् । 

॥ अनुह्ाद चरित्रम् ॥ 

( पृवम्रकाक्िताप्परम् ) 

अनुहादः--अम्ब पश्येन हा कथं प्रकाशतेऽस्य 
मुखचन्द्रः कोपि दिव्य इव दकयते। धिषणाया गुरुस्सोन्दयै 
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मनसिजः दम्बिभवे सदहखराक्षः राजवित्तरञजने बुधस्सवेदेवता- 

मय इव दृष्यते अयं ते बहम आसीत्. । अस्य सथाने संप्रति 

यस्मिन्नुरक्तासि तमपि परह्य ्रादृवधमहापातकमरीमसमो 

द्रमन्याधिखििालोक्यते । 

ततो जरन्ती कइुमारेभैवं प्रदितात्मापराधा सवं 

` स्वचरित्र मनस्याकर्य्य खन्यापारविलक्षा शरश्च हीणा बभूव । 

स॒पुनस्तामण्रच्छत् अम्ब त्वह्भतौर विनिपालय द्स्योरिव 

कपटोपायेन तद्राञ्यमपटहतवतस्तरणाच्छन्नकूपोपमस्य पित्व्य- 

रूपान्तरितकृष्णसपैस्य अस्य छृान्तस्य पल्ली भूत्वा कियचि- 
रमतेन सहजीविततरोः फल्मुपभोच्तुमिदहास्स इति । एवमनु- 

हादे मात्रासह सम्भापमाणे तप्पितृपिश्चावो यथापूवं धृतवपु- 

देवीगर्भगृहे पुनः प्रादुराखीत् । अथ त दद्रा भयसम्ध्रमा- 

ऊऋान्तमानसोऽनुहादः भूयस्तदागमनकारणं तं पश्रच्छ । स्वया 

प्रतिज्ञातविस्प्रतं वैरशोधनं स्मारयितुं आगतोस्मि । अभमयदेहि 

मवन्मात्रे नोचेदुःखमयपरवश्चा कदाचिन््रियेतेत्युक्त्वा सापिशा- 

चस्तिरोदधे । अनुहादं विना न केनापि दृष्टस्सयक्षः 1 सोपि 

तदतिदैश अंगुस्या निर्दिश्य वा यया कयाचिद्धिधया वणेध्येत्वा 

वात पिद्चावं मत्रे प्रदरोयितुं न श्ाक । साप्याकाश्चेन 

भाषमाणमिव सित पुरं वी्त्यातिमात्रमुद्धिभ्रा चित्तास्वास्थ्येनेवं 

उ्याहरतीति मेने । 
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अनुह्ादः--अन्व मामुन्मत्त इति सावर्मश्थाः । 

अनार्यायास्तव दुदशीटमेव मम पितरं पुनरिमं खेकमानिनाय । 
खतो निरष्टायां निरागसि मय्युन्मदिष्णुरयमिममपराधमारो- 
पयतीति मामन्यख । नाहमुन्मत्तः मन्नाडीं परीक्षख । 

कथमविकरृता दद्यते । अम्ब॒ अतीतस्य कमेणो विषये 

जातानुशया अस्मात्पा्मन आत्मानं विमोचयितु देर 
जगदन्तरात्मानं प्रार्थयस्व । इतः परं तस्य दुष्टसख गृहिणीं ' 
मुञ्र । यदि नूनं मे माता भवितुमिच्छसि तर्हिं स्वेदा 
तातपादपादाढ्जयुगे मिख्दयमानषित्ता मव । पुत्रेण मया 
अयमेव वरः प्राभ्येत इति अश्रुपरीतनयनो मातुश्चरणावुप- 
सञ्चप्राह । मारेण यथाज्ञप्त तथेवानुतिष्ठामीति सापि 
प्रतिज्ञापूबेकमवोचत् । एवमवससादैतयोस्संवादः । 

दुस्सदक्रोधावेशविवरतया मयेदानीं निषूदितः पुरुषः 

कोन्विति तन्मृतकरेवरं सखसमीपमाकृष्य सम्यक् निरूप्य 
असौ मयियायाः फरिन्याः पिता वृद्धमन्त्री फट्नय इति 
अनुहादो यदा बुबुधे तदा जातविप्रतीकारो श्रशं बविर्टाप । 

अथ दुभेगस्य फङ्नयस्य वधं व्याजीकृय राजा 
छातोऽनुहाद्ं स्वराष्टातखवासयितुमयतत । अनुहादानुरक्ताभ्यः 

म्रकतिभ्यां महिष्या स यदि नामेष्यत् तदातं बार सद्य 

एवाहनिष्यत् । एवं स दुरात्मा तः फट्नयवधात् कृता- 
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पराधस्यानुहादस्य राजदण्डाभावेन क्षेमो विधेय इतीच्छया 

परिकरय राजसभाक्द्धयां सनाथीकरृतमेनमाग्डेयदेशं प्रेषित- 

वान् । तत्काटे धमौकैराज्यागमूतस्य करदीछृतस्यारखेयविष- 

यस्याधिपतये आज्ञापवमपि प्रजिघाय । भूम्यवतरणानंतरमेव 

अयमर्मकोऽनुहादः केनापि व्याजेन हन्यतामिति } अनुहादस्तु 

तस्सर्बमुपजापं विक्चंकमानस्तन्नक्त रहसि तत्पत्रिकासुद्धास्य 

वाचयत् सुनिपुणं तब खनाम प्रो तत्घ्ाने राजवहमयो- 

राख्या विशिस्य यथापूर्वं पत्रिकामुखं जतुना सद्रयित्वा 

यथाखानं निदे ¦ अथ नावि गच्छेया मध्येसमुद्रं बोरा 

नावमवचस्कन्दुः । तदा नौखथाना तैस्सह ॒तुमुरुमायोधनं 

प्रववरते 1 त्लातरेऽनुह्ादो निजविक्रमे तेभ्यो दशेयितुमिच्छ- 

न्नेकाकी मण्डलाग्राटंछरत मुज द्ण्डस्साहसेकरुषि्विक्रमानुरूपं 

रिपुनौकामभिपपात । एतस्मिन्नतरेऽनुहादेन पवौरूढा नौका 

शत्रुभ्यो भीता तं परिखज्य कान्दिज्ञीकतामियाय । तदारूढौ 

राजव्मावप्याग्कमूमि गतौ । अथ समुद्रव्स्यवश्च स्वनोका- 
रूढं वदंवद्मनुहादं व्यूढोरस्कस्ववृषस्कंत्वायसाधारणवक्रवतिं- 

टक्षणमेहाराजयपुत्रं विदित्वा तस्मिन जातानुकंपा असावस्मदा- 

दिभिर्विपदि कृतोपकारशचद्राज्यप्राप्यनंतरं अस्मदुपक्रृतेः प्रति- 

कृति कुयौदिति मन्वाना धमौकेदेश्षे सखराजधानीनेदिष्ठनगर तं 
ज्यखाघ्चुः । तलख्यएवानुहादो दिष्टवा पुनस्खदेश्चप्रापि पिव- 
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व्याय निवेद्यितुकामः शखः प्रमाते महाराजं द्रषटुमागमिष्या- 
मीति सन्दिदेश ॥ 

एवं तस्मिन्निजमन्दिं प्रविष्टमाले प्रथममेव विषाद्बहुन्ं 
किञ्चिद तेन तदिदं । निजनयनमहोस्सवमूतायाः फडिन्याओ- 
दैदैहिकक्रियानिवेतेने सा तपस्िनी दुहिदरवत्सर्स्य खपितु- 

मरणास्भ्रति बुद्धिमोहसु पागता अन्येवाजनि । यस्मिन्जने .सा 
ृढमनुरक्ता तेनैव स्वपिता व्यापादितोऽभवदिति व्यथितह- 
द्या । अचिरेणैव काठेन विताकटटुषीकृतचित्ता सावज्ञेव 

भूताविष्टेव इतस्ततो श्रमती कदाचिदसौ नृपप्रमदावनं गत्वा 
पुष्पाण्यपचिलय तानि पित्निवापाथोनीयमिधायावरोधव- 

धूभ्यो ददती दिद्मूटढेवाविदितनिजावस्था अथेविधुराणि 
वष्वासि जस्पन्ती शगारकरुणरसमिश्राणि गीतानि गायंती 

परिवशध्राम । अथ कदाचिद्सन्नगिरिणद्यां प्रतिविचितपल्फल- 

कुसुमस्य कस्य चिद्टनतरोः कसुमान्यपविलय माढा भरथितुमना 

एकाकिनी तद्विग्निदीमासाद्य तत्र प्ररूढेनोनाविधारण्यकपुष्पै- 
स्रजं विरय्य तत्तरुशिखरे निधातुं दुरधिरोहसुत्तुगभूरद- 
मारोह॑ती शाखाभगेन दूराद्धो निदचैरिणीजले पपात । तत्र 
खवखभारेण क्षणमात्रं जरोपरि परुबमाना अज्ञातनिजव्यसना 
किज्नरीव गीतानि गातुमासेभे । क्षणाद्नतरं जरुङ्धिन्नवामो- 
भारेणाघः कृष्टा जरे निममल् ममार च । तदिदं तस्याश्नन्द्र- 

(6, । 
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मुख्याः फलिन्याः पारलछोकिकं कमं तदनुजन्मना छाटाख्येन 
वितन्यते । तत्र॒ सखमुप्िता सपरिवारा देवीं राज्ञा सह् । 

तस्मिन्नेव समयेऽनुहादोऽपि तब समायातः प्रथममतस्य प्रक्ष- 

कस्याभिप्रायं विनिश्चेतुमश्चक्तोतरा कमणोतरायं र्वयितुमनि- 

च्छन्ननुहाद एकलावतयस्ये तदा ! शखमीणा यदाकमोवुष्ठेयं तदास्मि- 

न्नपि कमणि निष्ठा गमिते सति तस्या्रहमदानग्ते पुष्पाणि 

विकी्णीनि देवीव खयं पुष्पाणि विकीये प्राह । वत्से { मधु- 
रायास्ते मधुराणि । स्वद्धिवाहमंगनैपश्यर्वनाममिरष- 
न्या मम मन्द्भाग्याया मनोरथोसहिष्णुना देवेन भ्रः । 
एतदृवोपस्थापितं तेन अस्माकं वधूभेवि्री--हा एवं पयै- 

वसिताक्षि । अथ छखाटोपि वत्से मगिनि प्ररोहतु इस॒मर्ता- 

सत्वच्छ्मक्षाने इति वदन् दुभरदुःखवेश्चविवशस्तस्यानिखन- 

नरव भरे आत्मानं पातायेतुं तदभिमुखं धावन यावन्मे प्रियसो- 
द्रो परखीकस्य प्राहुणिकी भवति तावदेव तामनुगच्छामि 

राीङ्खरूत ममोपरि अ्रत्पिण्डानिव्युचैराकोशन् अनुहादेन 

दृष्टः । ्रातृशतेभ्यस्तस्याः प्रेयाननुह्ादोपि तद्रतं पूबौतुरागं 
स्म्रत्वा एतत्षंविधानदरोनेन शोकाकुरह्टदय उद्धेख्षोकसागर- 
स्यान्यथापर्सीवाहप्रक्रियामरूममानमात्मानमपातयते फलि- 

नीरम्ानहवभरे यत्र खाटः पूवेमेव प्रविवेश ततर मसिपितर 
घातितबानयमेव ततो ममासो रिपुरिति अजहां खछाटो ग्ने 
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जग्राह । आजुहुवे नियुद्धाय च । तस्य संरमं वीक्ष्य सवं तद्- 

तुवरा इतस्ततो विद्रुताः ! अनुहादो ऊाटस्य पादयोः पतित्वा 

सहसा विदितो समापराधः श्तन्य इति प्रथयाच्चक्रे 1 सोपि 

सोदरीशोककरितस्सन्प्रह स्वया कृतदति क्षमे स्वदन्यस्य 

कस्याप्येताटशमपराध न क्षाम्येयं इति एवमेतौ महाशयो 

युवानो छ्तसंधी कञ्चित्काटं छातवेराविव बभूवतुः । 

अथेवं गच्छति काटे दुषरोनुहादस्य पिद्रव्यस्तं व्या- 
पादयितुं पिच्रवधामर्षी तेन छाटेन रहसि मत्रयित्वा दरदढसप्र- 

हारे तयोरुभयोः कोौश्चरूपरीक्षणे ममातीव इतूहरुमियपदि- 

शान् काटेनानुहाद्स्य खन्देश्च प्रेषितवान् । युद्धनिमन्त्रणमन्व- 
मोदतानुहादोऽपि । कर्सिश्िन्नियतदिने राटनुह।दयोरशचशा- 

राखि युद्ध भविष्यति तदशेनाय सर्वेरागन्तव्यमिति नगरे 
स्त्र उदघोषीप् । अस्मिन्युद्धसमये वीक्षाकुतूहटी सपरिवारो 

राजा सर्वै मन्तिणो राजवलमाश्च सन्निदधुः । न्तेन पूर्व 
दत्तसद्केतो खाटो विषसंप्रक्तं शश्चं सञ्जीचकार । यतस्तौ द्वावपि 
राख्यद्धे निरूदिमागतौ परस्पस्जयैष्रिणो निजपराकमानुरूपं 

युध्यमानो दृश्येते ततस्तत्र संसदि बहुभी राजवलभेवेहवः 
पणवन्धाः कृता स्तयोरन्यतरविजये । दन्द्रयुदमयोदातुरुण्येन 

कीडाखड्गं छोदयष्टि वा अगृहीत्वा निशितविषप्रक्तं शख 
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गृहीतवतो खटस्य द्रोदबुदधिमजानन् तस्य कृपाणं वा आदाव- 
परीक्षमाणः कुण्ठमेकं शखमादाय योद्धुमारेभे । काटोबुहादेन 
ऊीडन्निव युध्यमानः प्रथमन्तमेव जापयानिव युयुधे । कपटा- 
शयो राजा कन्तोपि खाकारगुप्रि कुवेन्ननुहादस्येव विजयमा- 

शंसमान इव रक्षितस्तस्यैवानामयाय पिबन्निव तस्य जयं प्रश्च- 
रास । तयोरेवं युध्यमानयोखोटः कोपोदीपितमानसस्सन विष- 
शक्तेन निजकृपाणेन अनुह्ादस्य कण्ठषीठे गादं प्रजहार । तेन 

प्रहारेण क्षणमात्रं विसज्ञोऽप्यनुहादः पुनङेडधसंज्ञः कोधाविष्टः 

तस्मे प्राणहरं प्रतिप्रहारं दत्तवान् । एवं तो ् ब(रप्रकाण्डावन्योन्यं 
प्रजहुः 1 छाटस्य द्रोहबुद्धिपरिकसिपितं कपटनाटक तस्मिन्नेव 
फरूतिस्म । अस्पिन्न्यतिकरे देवी विषं पातास्मीति तारस्व- 
रेण चक्रन्द । यद्यनुहादो खाट पराजेष्यते तदास्यपातुं मदं 

अपेक्षणीयं भवतीति मत्वा राजा विपभिश्च मदयपूणं पात्रं कल्प- 
यामास । प्रमत्तया देव्या एतच्च मधुपूणे पात्रं रिक्तीकृतं राजा 
तत्पानात्ता निवारयितुं व्यस्मरत् । देवी प्रमादात्तत्पीत्वा विषं 

पीतवलयस्मीयाकोरान्तीं पच्वत्वमुपागता । अनुह्ादस्स्वेतत्सवे- 
मभिमते इति ज्ञात्वा विषपरीक्षातत्परो राजमन्द्रिद्ाराणि 

पिधातुं समादिदेश । ततः किंमथेस्तवायं विंषपरीष्प्रय।सः 

भवट्िषये अहमेव द्रोहकृदिति जानीहीति सटस्स्पषएटमवदत् । 
सोप्यनुह्ादस्त्वरुन्तुदप्रहारेण मरणवेदनामनुभवन्क्षतजक्षिताञ्च 

इदमाह । आयोनुहाद् सवैस्यास्योपजापस्याहमेव निमित्तं । 
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तत्फञ्मपि मथेवानुभूतं शखस्य विषप्रक्ततया विषस्याप्रतीकाये- 
त्वाच्च भवानपि क्षणादूध्वं न जीवति क्षतुमहीसि मामागखिन- 
मायेः । अस्य कपटनाटकस्य प्रणेता छात एव । एवं खाटः 
पश्चिमा वावस्समुदीरयन् दुस्सहप्रहारवेदनामसदमानश्छक्चुषी 
निमीस्य विरतन्वासोऽ भू । अवतुहदोपि प्रयासन्नमरणावसख- 

मात्मान बुद्धा सखल्पावशिष्टविषेण शख्ेण पिव्रव्यं हृदये 
विव्याथ । सोपि सपलाकृतो भूमौ पतित्वा विचेष्टमानो 

ममार । एवमचुहादः; पतरघातन पपव्रव्य छत हत्वा यक्ष 
९५ क रूपिणे पिल प्रतिश्रुतं वेरनियातन अद्य निन्यूढवान् । आस- 

ज्निवांणो नियतस प्राणेषु श्रियदुद्ः एतदु ःखनाटकग्रक्षकस्य 
दोराशशयस्याभिमुखो भूत्वा तमित्थं व्याचचक्षे । वयस्य भवा- 
नपि महुःखेन मतुकाम इव रक्ष्यते त्व माकार्पी सथा त्वमे 
कोपि अस्मिन् खोके इमाम्मत्कथा प्रकाशयितु चिरमेधि । न 

परियाञ्याः प्राणाः । सोपि वयस्यानुह्ाद् भवत्कथा रोके 
यथातत्वं प्रका्चयिष्यामीति अस्म प्रतिश्चु्राव । एवं पूणेमनो- 
रथोनुहादष्वन्द्रोस्तमियाय ! अथ पाश्चैशिता होराशयप्रभरतयः 
क्षणं बाष्पायितदश्चः तस्य निहेरणादिकाः क्रिया निवेदये तदु- 
तमरेकप्रप्रये देवतास्तुषुबुः । अनुहादो हृदयाटुर्विमृदयकारी 
दांतस्सयसंधस्सुश्चीख्ामू । यदि स कमारभ्चिरमजीविष्यत् 
धमोकंदेशो राजन्वानभविष्यत् ॥ 

॥ समपि ॥ 
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"अदूर 

असि सकलाश्ाविश्रुता वसुन्धरालङ्कारमूता विनिकशा 
नाम नगरी । आसीत शैडेशनामा कथ्िदिभ्यो वाधुषिकः | 
यस्तत्पुरवासिभ्यो वणिग्भ्योऽधिकघृख्े ऋणानि दत्वा तेभ्य 
ऋणविरोधनसमये मूख्द्रज्यादभ्यधिका बृद्धि वरादाकषेन्नमितं 
घन सच्िकाय । यद्ाऽधमणौनतिकटोरहदयतया ऋणप्रयपेणे 
भ्रशम्पीडयामास । तदा तत्रयाना सर्वेषा साधुजनानां दिष्टोऽ 

भूत् । विशेपतस्तस्पुरवास्तव्यस्य कस्यविद्रणिग्यूनोऽन्तनया- 
ख्यस्य । तं रोञेखोऽतीव दिद्विपे । यतस्सदयाल् जेनेभ्य स्समुप- 

सितेषु व्यसनेषु धृद्धि विनैव ऋणानि ददौ । यदा ते प्रय्ष॑यंस्तदैव 
प्रतिजग्राह । नकदावित्तेषामुद्गमजनयत् । एवं क्रमेण बिरुद्ध- 

दीख्योदधुञ्योदारयोस्तयोः प्रनूनं शात्रवं समवधेत ! यदा यदा 
अन्तनयः श्रेठिचत्वरे शैख्शमपश्यत्तदा तद् तत्छुसीदन्यापार- 

पारष्यमुच्वेर्निनिद् 1 सोपि ता निन्दां मधयन्निवारक््यत । 
इतरस्तु वैरनियौतनायैव रो मन्त्रयतेस्म । अन्तनय स्तदानी- 
तनेषु सद्यान्तः करणो धनाढवस्सवेजन्मेप्वारविधावविश्रान्तो- 
त्सादश्च बभूव । किवहुना तत्कारेऽदिखटीदेशे जीवता 
निखिख्जनाना मध्ये सज्ननविहङ्गनीडधरश्चे तस्मिन्नेक एव 

302" ६8.-~4 
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म्राचीनरोमकदेशीयमयांदा वभोतराम् । ससकलपौरजनमनश्च- 

कोरपविणचन्द्रतामवाप । तेषु पौरेष्वासीदेको मासमानगुणगणो 

भासनीयो नाम तन्नगरवासी अन्तनयस्य द्वितीयं हृदयं 

वदिश्वराः प्राणाइव सितः कश्चित् हृदयज्घमस्सखा । यो 
व्ययक्षीखो मोगखरसतया ह्ास्मनोऽलयस्पं पितृदायमचिरादेव 
व्ययितमूयि्ठं कृत्वा अकिञ्चनस्सघ्त्तः । तादृशा द्यभिजाता 
युवानः प्रायो व्ययज्चीचः खलु भवन्ति । यदा यदा 
मास्नीयो धनमियेष तदा तद्ाऽतनयस्तद्वाज्छितं प्रस्यामास । 
नूनं तावेकहृदयावेकधनोपमोगाविव प्रयाताम् । तयोखें 
गच्छति के । अथैकदा भासनीयोऽन्तनयस्यान्तिकमाग- 
येस्थमाचचक्षे 1 मो वयस्य श्रयताम्मदवनम् । “अस्येक 
वरवर्णिनी अशेपप्रमदाजनरुछाममूता विनिञश्ानगसोपान्त- 
सितविल्ववन्नाश्ि शखानगरे । पित्रपाश्वधिता सा सबौङ्घ- 
स॒न्दरी तत्र॒ गतस्य॒मे बहुवारे नेत्रातिथीवमूव । ततस्तस्या 
मुदपादि मम चक्षूरागो भगवता सङ्कलपयोनिना । मयि च 

तस्याः । अबेद्यज्चान्षर न मे भवाननुरूपो वरइति खाभि- 
प्रायमसकृदादीपितकन्दर्पेरपाङ्घ वञ्नसन्देरौः । अचिरेणो- 
परतोऽस्याः पिता प्रियत्तनयस्स्वैस्यात्मविभवस्य तामेव सखाभिनीं 
चकार । ततोहं ता कन्या परिणीय क्षीणमूधिष्ठा सदृद्धि 
पुननेवीकतुममिल्षामि । उदैःपद्लिता कलना तादृशी 
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कुमारी पाणौ कलं स्प्दयालोराह सुभगवेषं सम्पिपाद्यिष- 

तश्च मे निस्खता भवतो विदितपूर्वेव । तस्माद्वता मयि कृत- 

रेपु प्रसादेष्वयमेकतम इति परिगणय्येदानीं निष्कसदहखत्न- 

यपरिमाणं धनं ऋणरूपेण दातं भवन्तं प्राथेये इतिः । तत्समये 

वणिग्भाण्डपूरिताना कतिपयनोकाना पीरघराधिं प्रतिपाख्यन्श्थि- 
तोऽन्तनयोऽपि द्रव्याभावान्मित्रस्य मनोरथं, सफठीकुमशक्तु- 
वनिदमुवाष् । ^“ वयस्य ब्रभ्याजीवस्य रेटेश्चस्य निकटं गत्वा 
समुद्रल्िताना तासा मन्नावामधीनीकरणेन यावदपेक्षितं धनं 

त्वत्कृते ऋणे ग्रहीष्यामीति"? । यथोद्दिष्टं तौ तत्र गता सम॒द्र- 
सिताना नावां भाण्डविक्रयद्रव्येण प्रयपैयितु तदभिरुषितव्ख्छ 
पिखहसरसख्याकान् निष्कान ऋणं ययाचाते 1 ततद्शै- 

रेशएवं मनस्यविन्तयत् । «‹ यद्यसाविदानीं मे हस्तगत इति 

गले गृहणीया तर्हिं प्राचीनमात्सयेस्य हस्तावरम्बो दन्तस्स्यात् । 
असावस्माकं जाति सवेदा दवेष्टि । अस्माश्ठभ्यसूयया स्वाभ- 
मप्यविगणय्य घृद्धि धिना ऋणानि ददाति । वैदेहकगोष्ठ्यां 
ममाथग्रयोगं बणिग्मावं च मुहूर्विनिन्दति । दा मल्नातिम् । 
यद्यहं क्षमेयं तमिति” अन्तनयस्तु मनसि दीं विचिन्तयन्तं 
मर्युत्तरमदद्तं तं वीय द्रविणादानोस्सुक इत्थमावभपे क्षरश्च 
“किन्नप्रविष् ते श्रवसी मद्वचः । कि दीयते वा न वा ऋणः एवमनु- 

युक्तस्सोपि प्रयमाषत । ““आयौन्तनय ? शरेष्ठिवत्वरे मद्ाणिञ्य- 
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पारष्यन्यपदेशेन मा ्ञतकृत्वो निन्दितवानसि । तत्सवेमव- 

नतोत्तमाद्गेन मया स्वीकृयासाहि । यतोस्मदीया जातिः क्षमा- 

ठ्ङ्काराहि । मा नास्तिकड्याततायीयनेकरो व्याहृतवानसि । 

मद्रसनोपरि निरकछठीव्यः श्वानमिव सा पदा हन्तु मभ्युद्यतीसि । 

इन्त इदानीं मत्सादायकाय स्परहयक्षि । मामागय शेरेश ? 

ऋणं देदीति वदसि । कि शुनो धनमस्ि । खा च्रिसहस 

निष्कान् ऋण ददातीति काच सम्भावना । सुभग सप्रश्रयं 

विज्ञापयामि पूर्वद्युमेमोपरि निरष्ठीवः । अन्येदयुमों मषक 
इयभ्यद्धा एतेभ्य उपव्वारेभ्योऽहं ते ऋण ददामीति ” । 

अन्तनयः. अरे ! साथेबाह् { त्वा पुनस्तदेव व्याहरामि 

पुनस्तवोपरि निष्ठीवामि । पुनः पदापगारं ताडयामि । यदि 

ऋणं नददासि मिच्रायेव मां प्रयच्छ । राल्वदव देहि 1 यद्यहं 
तस्रयपंणसमयं भनज्मि तर्हि सत्तो दण्ड ग्ृहणीयाः । 

शेेशः--अरे { किमेव गजेसि त्वया मे मैत्रीभवतु । 
अददं त्वस्ेमपाव्रं भवितुमिच्छामि । त्वत्कृतासवज्ञा नेतः परं 

सरामि । दत्तछणस्य वृद्धि च नाभिकाडक्षामि । 

एव॒ कपटसोहादे निवेदनेन विस्मयोतफुधमुखमन्तनयं 
वीक्ष्य तस्य प्रेम्णः पालीकतुमास्मानमयापि कू्टानुरागं दशै- 
यन् शेरेशः ““अन्तनय { स्मेरमुखो भूत्वा भवानेकएव मया 
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साशं धतर्ाखमिननस्य सन्निधि प्राप्य तत निर्दिष्टदिनावधौ 

यदय दत्तं ऋणं प्रयपैयितुं न शक्तया तर्हि शेकेशाभिमतान्म- 

च्छसैरावयवात् प्रख्यमाबं मासं खण्डितं दास्यामीति प्रमाणपत्र 

छिखसि चेत घृद्धि विहाय ऋणं ददामीति" पुनः पुनः प्रतिजज्ञे । 

अन्तनयः-- शठे † एतावता सन्तुष्टिमाग्रुहि । ङिखा- 
मि प्रमाणप यथा मनीषितम् । दयादतां भवत उद्धोषयामि । 

मोऽपि भासनीयेन प्रियसुह्टदा मच्छरते न्वया तादश प्रमाणपववं 

नटेखनीयमिति बख्वन्निवायेमाणोप्यभिनिविष्टवुद्धिस्सन करि- 
१. १ 

ष्याम्यवशयं पच्रखेखन ऋणविमोचनावधिदिनास्रागेव ऋणध- 

नाधिकपूल्यमाण्डपूरिता नावः म्रतिनिवर्तरन्निति प्रत्युवाष्व ॥ 

एतयोर्विवाद श्रुत्वाऽथ शेञेसो “हा भगवन्नीच्धर ! 
धिगिमान शङ्कसीखान् । एपा दुष्प्रवृत्तिरेबेतरेषा मनोगतं 

[+ विशङ्धितुमपि शिक्षयवीयुच्ैराक्रुदय भासनीयमिद्मवादीप ” । 

“सोम्य भासनीय यद्यन्तनय ऋणनिणीजने नियत- 
दिनसु्कते तरिं कोवा मम खाभस्स्यात्तस्य मासस्य बखाद्रह- 
णेनेति एच्छामि भवन्तम् । कथय । प्रस्थपरिमाणं मांसं सनु- 

ष्यादुत्कृत्तं गोरजस्यवा मांसवत। न ऋाघनीयं नापि भक्षणीयम् | 
एतत्सोदादेपण्येन तस्य प्रसाद कऋतुमिच्छाभि । सोप्यज्गीकरोतु 
मस्राथेना । नोचेत् सस््यस्त्विति ” एवं शैरेरोन ससेदम्- 
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्तोपि “मत्कृते मम प्राणमिब्ं तादृश्चोदेगकरनिष्करया संश्च- 

यितजीवितो माभूदिति ” भासनीयस्य निवारयतस्सतस्सबौ- 
इशेटेशो्तीः परिहासगमी विभावयन्नन्तनय ऋणपन्नं खनामा- 
्षरेरनङ्के । धनिनीं कुमारी या भासनीयोग्यविवक्षत् । सा 
विनिक्ोपान्तश्ितविल्ववन्नामानं ज्ञाखानगरमध्युवास । नाम्ना 
पौरुषी सा शरीरलावण्ये सौमनस्येव कलयापि नहीयते तस्या 
अपरस्याः पोरुष्याः या केतोः पवी ब्हतस्य धसदाराः । 
सात्वन्यत्र कथ्यते ॥! 

अथ भासनीयो जीविताशनिरपेक्षसाहसिकेन परियवय- 
स्येनांतनयेनोपकदिपितधनः घटयानाभिध कञ्चित्सहव्वरमादायो- 
दारनेपथ्यवता महता परिवेईणाजुयातो विस्ववन्तं प्रतस्थे । 
तं वधुप्राथनानुरूये उधकामतया सम्प्रतीतमविरादेव पौरषी 
ख्पाणि ग्राहयितुं मनन्धकार । मासनीयोण्यात्मानमकिञ्चन 
महाङ्कुरीनतामात्रघन तथ न्यवेदयत् । तद्रणालुस्ता अति- 
शयितविभवानादहतभटेधना सा ब्रीडारुकितिभिदसूषवे । नाथ ! 
त्वत्कराम्बुजावटम्बनमहावेताया अआत्मनोदैता सम्पादयितु- 
मिय मे रूपसम्पदियती धनसम्पत्तिवी नाटमिति मे मतिः । 
अहमनुपदिष्टा । अशिक्षिता अविनीता प्रमदा । अनतीतविद्या- 
भ्यसनकाछाच । तस्मादितः परं सवैविषयेषु ममाऽऽयेपुत्रणवा- 
ष्वायेकं रचयत्विति प्रार्थये इति ॥ 
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मदास्मात्मीयं व भवद्ीयीकरतम् । आयेपुत्र { याव् ह्यः 
९५. @" (५ 

खामिन्यहमस्य रमणीयहम्येस्य । आत्मन ड्चिंल्ली । एतेषां 

भ्रयाना गृहस्वामिनी चासम् । स्वामिन्नद्य प्रभृति इदं वेशम 

इमे मठाः अर्हं च भवदीयानि । अनेनाङ्गरीयकेन सह तानि 

भवते ददामीत्यूर्मिकां प्रायच्छन् । अहो तादगुदारप्रकृतिः 

पौरुषी एतादृशं दुगतं सा पति ध्रतवतीति भासनीयो यथा 

आत्मनः आनन्द्माद्रं वा बहिवेक्तु न शशाक तथा विस्मयेन 

परवान् भूत्वा रर्मिकामादाय न कदाचिदिमा परिलयजेयमिति 

धृतव्रतोऽमूत् । एवं गेहिनीभवितुं पौरुष्यां तस्मे सविरखसं 

प्रतिशयुश्चुष्या घटयानस्तस्या श्वेदी निरीक्चाख्याव तत्र सन्यधि- 
षाताम् 1 घटयानस्तयो वधूवरयोः कल्याण माश्ंसमानसतस्मि- 
न्नैव समये स्वोपयमायानुज्ञा चकमे । “'टयान प्रकामं तथा 

क्रियता यद्यवाप्यते कख्चरमिति भासनीयः प्रयवादीत्तं । ततो 

घटयानः, पोरुष्याः परिारिका मनोज्ञा आयेकीखा निरीशा- 
भिधाना मय्यनुरक्ता सापि मलुटुभ्बिनीभवितुमद्गीचकार । यदि 

भवन्तं पौरुषी हस्ते करिष्यति तदा तामहं परिणेष्यामीत्ति ” 
निजाशयं भासनीयाय व्यत्रुणुत । तत्वं जिज्ञासमाना पौरुषी 
तयो रतुरागकथा तां निरीशामप्रच्छत् । साप्यार्ये यदीदं 

भवत्ये रोचते तर्हि तथेबेत्याचष्ट । तयोः परिणये पौरुष्या 
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प्रकाममनुमन्यमाने भासनीयो मधुरमिदमूचे । घटयान 1 
युष्मद्विवाहमहोर्सवां वितस्स्यादस्मत्परिणयोत्सवः । 

अब्लातरेऽन्तनयसान्निन्यादुद्रेगकरीं वातोमाहरता प्रषि- 
छेन केनिद्वातीहरेणानयोषेस्योरेवं मिथो नमेगभे सर्र्पतोः 
प्रमोदो ऽकाण्डचण्डवातेनेवाम्बुदोत्करदशतधा बिभिदे । अथ 
ठेखमुद्घाघ्य वाचयतो भासीयस्य मुखकमर्विच्छायता- 

मबलोकयन्ती पौरुषी यस्य कस्यापि प्रियसुद्टदो मरणोदन्तः 
पराप्रहयबिभत् 1 हृदयममेच्छेददारुणा का सा वर्विति तया 

प्च्छ्यमानोऽचकथत् । प्रिये पौरुषि! कि कथयामि मन्दभाग्यः 
अनध्राशनिपातसनिभानि वष्वास्यव॒ख्खितानि । निस्स्वः 

कुरीनतामात्धनोस्मीति त्वयि मदनुरागप्रकादानवेरायामेव 

भया भवय विज्ञापितम् । ततस्सपत्रिकागतं सवं वृत्तान्तमा- 
दितः प्रश्रयाविख्यासुः अन्तनयात्स्रस्य ऋणादानं तस्यान्त- 

नयस्य पुनर॑रोरेरानिकटात्तद्हणं ऋणनिर्णेजनावधिदिने तत्म- 

लपेणाभावे स्रगाह्लात प्रख्परिमाण मासमुत्वण्ड्य दद्यामिलयं- 

तनयस्य प्रमाणपन्ररेखनमिलयादिकं पौरुष्ये व्यघ्रणोत्. । ततो- 

ऽन्तनयस्य डेखमेवं वाचयतिस्म । ¢ प्रियवयस्य भालनीय ! 

निम्ना स्सवो मन्नावस्पमुद्रे. रोखेश्नाय महिखितस्य प्रमाण- 
पलस्य प्रतिज्ञोद्च्वारि 1 यदि तदनुसारेण तस्मलयषैणमनु तिष्ठेयं 
तर्हि नातःपरं मे जीविताशा । यथास्मिन्मरणसमये त्वां द्र 

न्भ 
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माशंसते मे मनस्तथा तवापि नूनं यदि सहजस्रेहकातरतया 

वद्धद्रोनोत्कण्ठं मयि मन्तरं सछत्तव मुखपङ्केरुहं ददश्येय । 

महेखग्रोत्साहितेन तु भवता नागन्तन्यामिति । एतत् श्रुत्वा 
पौरुषी ““जा्यपुत्र ? अविरम्बिततरमच्र काये निषद्य प्रतिष्ठस्व 
सखुदसराणपरिरक्षणाथे न्वद्पराधाद्धिपत्ति गमितस्य तवास्य प्रिय- 

सद्दो यावच्छायापि नकाञ्िः क्षतिसाप्रोति तावदेव तदृणम- 
पाकलुं यदस । मवदायत्तेय॒तस्माद्धिश्चति गुणाधिकेन सम 
सुवर्णेन यतो भवास्तादृहया निष्कला कीतः तत्तस्त्वय्यधिक- 

तमा ्रीतिमुदरहे” इति प्रोवाच । पौरपी खद्रविणजते भतुभो- 
सनीयस्य न्याय्य स्वाम्यं चघटयितुमन।स्स्रस्ानास्रागेव नसुप- 

यन्तुं नेश्िकाय । नथा तस्मिन्नेवं दिवसे तयोः पाणिपीडन- 

विधिस्समवपेत । वटयानोपि निरीश्चामुपयेमे । इत्थं भासनीय- 

घटयानौ विवाहानन्तरएवाकरतकालविरम्ब प्रतते विनिश्ा- 
नगरीं । यल्ान्तनया बन्धनागारे विद्िप्तस्समदश््यत । ऋण- 

निस्तारावधिदिनस्यातिक्रान्ततया न॒रामरशेस्यो भासनीयेन दत्तं 

धनमप्रतीच्छन्नन्तनयस्य मासम्रहण णव ॒निवेन्धमकरोतच् । 

न्यवेदय राजसन्निधो । धमोधिकरणे विनिदाधिपतेः पुरत 
एतदारुणं व्यवहारं विग्रितुमेकं दिनमपि निरूपितमासीते । 
भासनीयोपि प्रियवयस्यस्य किवा आपरिष्यतीति महाभयेन 

$ (~ [कि डोखिकादोधूयमानचिनत्तधरत्तिर्विचारणापरिणामं प्रतिपाख्याञ्च- 
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कार । पौरपी भतः प्राने प्रसन्नमुखपुण्डरीका भूत्वा प्रति- 

निवतेनसमये तेन साक तस्मिययुद्टदं बन्धनाष्ठिमुक्तमन्तनय 

निजगरृहमानतुं दयितमादिदेश्च । अन्तनयस्य सङ्कटमापतिष्य- 

तीलयधिकं बिभर्याचकार । एकातसखिता सा येनकेनधिदुपायेन 

भद प्रियमित्रस्य प्राणपरि्राणे आत्मानमुपकरणीकतु दीषैचि- 
न्तामतानीत् ! सा प्रथमं मेरि भासनीये खप्रतिपत्ति दश- 
यितु भवव्मज्ञाविशयेनेवेतःपर सवेविषयेष्वीश्चितव्यास्मीति 

कर्लोचितानुकूल्येन सबिनयमुक्तवलयपि तथापि पृज्यस्य हद्य- 
र (५. 

वहभस्य सुद्रद्विनाश्चेन कमणि प्रोत्साहिता आत्मनस्सकरं सा- 

मथ्यं विनियुयुक्षमाणासखकीयपूणेपण्च्छिद्मात्रसदहाया द्रुततरं 
विनिदा प्राप्य तललान्तनयस्य पक्षसमथेनायोत्तरं दातुं निरचि- 

सुत । तव्रासीकथिटरखारिनामा पोरुष्या बन्धुव्येवहारतन्त्र- 
सविवो निपुणमति विद्वान् । यस्मे पौरुपी अन्तनयस्य कायै- 
गति बिवुण्वती तस्याथेतत्वं ब्रातुकाम व्यवहारसविवधाथेपरि- 

च्छद् प्रेषयितुं दूतद्वारा रेख विससजे । प्रदयावृत्तः प्रणिधिः 
कार्योपक्रमोपदेषट पत्रिका सल्ीकरणाय तदपेक्षितं सवं चानि- 
नाय । पौरुषी निरीशया सद् पुरुपवेषमाधाय मन्त्रो पदेशाकस्य 
वासासि परिधाय खेखकीकतनिरीश्चाहितीया सद्ययएव विनिश्चा- 

मभ्ययासीत् 1 विमशेदिनएव ता पुरीं समनुप्राप्रा । राज- 

सभाया सदयएव विनिश्ाधिपतिना राजकीयसामाजिकैरन्यैश्च 
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कायैविमद्यीः प्रारभ्यत । ततः पौरुषी धमोधिकरणमुपेय प्राड् 
विवाकाय मन्नोपद्दाकाद्रलरेरानीतां काच्चित्पत्रिकामुपनिन्ये | 

यस्या पल्लिकायां सविद्त्सचिवः “'्यदि सुजा निरद्ध्ेन्नाभवि- 

ष्यम् अन्तनयस्य पश्च हेतुवादं कतमह मागमिष्यम् ततो 

बास्यसारनामानभिम कुमारपण्डितं मत॑सथाने देतुवादकरणा- 

यानुज्ञातुमनुनाधामीति” व्यजिज्ञपत् । संविववासोभिः 

केशमयशिरदहरोखरेणच परिहितवेषान्तराया स्तस्या अपूषैव्यक्तेः 

कोमल्तराकृयनुभावेन विस्मयाविष्टस्तामयिकरणे हेतुवादं कतुं 
सनृपतिरग्यन्वमोदिष्ट ॥ 

अथ प्रास्तूयतेयमरध्वी विचारणा । पौरुषी अभितोव- 
लोकयन्ती निधैणं रेरे प्रिय मासनीय वेक्षत। सोपि 
रूपातरापन्ना ता प्रेयसीं नाज्ञासीपच । मि्लविपद्वेदनादूयमान- 
सानसरोऽन्तनयस्य पार निषसाद ॥ 

अथ स्वव्याप्रतस्यास्य दुस्साधकमैणो गौरवं सुक्कमार- 
प्रकृते स्तस्याधीरतामापाद्य। । कठुमुपक्रान्ते कमेणि सा 

सधेयेमुपाक्रमत । प्रथमं सा शरदं सम्बोध्य प्रमाणपलरि- 
वितद्ण्डग्रहणे तस्याधिकारोस्तीति प्रतिपाद्य तदनु या सकट- 

जनाहादकारिणी वृष्टिरिवाधः पातिता दिवः या दयितस्य दय- 

मानस्य च द्विधोपकर््री या राज्ञा मङटछवचामसादिर पत्वसा- 

धारणविहेभ्यस्साधीयोऽसाधार्णं च लक्षणं या स्वयं भगवतो 
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नासययणस्यापि विशेषणनया प्रसिद्धा यया दण्डं प्ररामयन्तः 

प्रभ्वीपतयो वात्सल्ये भगवत्समा भवन्ति 1 तां कृपा- 

सीकता मलयथं ऋछाघयन्ती तथा तत्र॒ सिताना सवै- 
सभास्ताराणा मनांस्यद्रवन् विना रखेश्स्य हदयं तथातिमधघु- 
रवाण्या गभीरमरुपन्यस्तवती । यथा वयं सर्वै भगवत्करृपां 

प्राथयामहे तथास्मामिरयन्योन्यस्योपरि कपा दृशैनीयेति शेदे- 
शस्योपदिदेश ¡ सतु प्रमाणङेखम्रतिश्रुतदण्डग्रहणान्नाविरमेयमिति 
पौरुषी प्रयभाषतत । क्रिमेनमसमथं मन्यसे ऋणप्रयपेणे इति 
पौर्पीं तं पप्रच्छ 1 अथ शैख्डो यावन्ति सहसखत्रितयाण्यभि- 
वाछति तावन्ति दातुमुपचक्रमे भासनीयः । तथा शेरे 
तसया दिक अन्तनयस्य प्रखपरिमाणमांसम्रहणे प्रयभिनिवि- 

वुद्धौ सति भासनीयोऽन्तचयप्राणपरिरक्षणपरः धर्म॑शासन- 
वव्वनानामथे मीबदन्यथा व्याबतेयितु यततामिति कुमारपण्डित- 

वेषधारिणी ता ययावे । पौरषीतु सकृ संसखापिताः स्मृतयो 
नकदाचिदपि विपयांसमहन्तीति सधेयैमुवाच । स्मृतिनौन्यथा 
विकल्येति पोरुषीभाषित श्रुत्वा आत्मनः पक्ष॑ समथैयन्ती- 
मिव ता जात्वा शेडेशस्सस भ्रमं “विवेकिन् । छमारधसोभ्यक्षु 
कञ्चिन्महाप्राज्ञो धमीधिकरणमानीय वबिसृक््यते । कथमहं 

मानयेयं मवन्तम् । बाह्याकाराद्धबान् कियान् वर्षीया 

निव्युवाच ॥ 
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अथ पौरुषी सछरटणपत्रं मे दशेयेति शेषेश्षं प्रष्टा 

तत्पठित्वा “इयं प्रमाणपलिका समया । ततः शेटेशः 

खहस्तेन वृक्ण प्रखपरिमाणमन्तनयस्याग्रमाक्त न्यायतोऽहेतीति 

प्रयपादयत् । ततः पौरुष्या आये ? अस्मिन् द्या कुर 

द्रविणं प्रतिगृहाण ¦ पत्रिका विदारथितुमनुजानीदीति 

सपाद्पतनमम्यथ्येमानोपि शेरे दया नादृरोयत् निदेयम- 

भाणीच् । ''आत्मना शापे कस्य जिहवायास्तारसी प्रभविष्णुता । 

या मद्ध्यवसायमन्यथाकलं शक्रोतीति । अन्तनय ? अथ कि 
विषायते ? सज्ीङ्करु वक्षोऽसिपुश्रिकाये ” इति पारष्य॑तनय- 

मादिदेश् 1 ततदरोरेरो प्रश्यपरिमाणं पिरितसमुचिकर्तिपौ 
महतौत्सुक्येन दीघां कृपाणिकामुत्तेजयति सति पौरपी 
८८ किमप्यस्ति ते मनसि बक्तव्यमिलन्तनयमाह । योहं 

प्राणपस्टिागे कृतनिश्चयोसि टतो नमे किञिद्ग्यस्ि विव- 

क्षितमिव्यन्तनयोऽनाविटक्षमया प्रयभाषत । सभासनीयाभि- 

सुखो नूत्वा ^ मासनीय, निवोपय मे शरीरसंतापमपश्चिमेन ते 

करकमरुसंस्परोदनिन । स्स्यस्तु ते । स्वत्छरतेहमीदुशो 

दारुण्देवदुर्विपाकस्य गोवररीकृतोस्मीति मारोच्चीः । तव 
सत्कख्त्रस् पुरतो मदत्तं कीतय । कथमहं त्वयि स्िग्धस्तप 

कथय तस्ये ” इयवोचत । भासनीयोपि रोकसागरनिममः 
प्रत्यूचे । प्रियवयस्यान्तनय {, यामहमुदवहम् सा प्राणेभ्योपि 

४ 



शकिः, 

६२ विनिक्षाप्रबणिम 
५ 

गरीयसीयं प्रेयसी इमे मन्प्राणा इदं जगदियेतरसवेमपि न मे 
९ स्पृहणीयं यथा तव जीवितं । एतन्मम स्वेखमस्य वेताखस्यो- 

न्मुच्वामीति । एतत्. श्रुत्वा सदयष्टदया पौरुषी तादृशि 

सहजमित्रेऽन्तनये तथाविंधया ददप्रतिज्ञया श्वानुरागमाविष्कु- 

वोणेष्यनुत्पन्नामपौ सयेवमवादीत् ^ यदि तव जायाऽब 

सन्निहिता मिलस्य करते स्वविनाशं प्रतिजानतो भवतो वचनं 

शरूणुयति तद्येल्पीयसीमपि, रीतिं स्वयि न प्रदृशेयेदेवेति । 

ततो निजखाभिनोऽनु चिकीषुवैटयानोपि भासनीयवदन्तनये. 
निजसेहप्रकाशनाय व्याहतं मनसि सङरप्य पौरषीपाश्चैटेख- 
कवेषधारिण्या चज्खिंलया निरीशाया श्रण्वलयापित्थमाह । 

ममाप्यस्येका काता यस्यामहं सुदृढमुर्तः । यत्सा दिवं 
गतापि श्वशीरस्यास्य शैठेशस्य क्ररस्वमावमन्यथा कतुं हिविषठा 
काञ्चिदेवता प्रसादयेत्तदरमिति मन्ये इति ¡ ततो निरीकशापि 

“आये तव करलस्य परोक्षे युज्यते तवेवं वक्तं ॥ यदि तत्स- 
मक्ष्येवमुक्तं नूनं सा भवते कष्येदेवेति वभि ॥ 

अथ रोडशस्सामषेमुतैरावकरन्द् । कि मुधाकाछः 
क्षिप्यते । क्विप्रमादिहयतामस्य प्राणहसे दण्डइति । तदा 
सर्व पारिषद्या भयसस्ध्रमाक्रान्तचित्ता इदानीमन्तनयस्य किंवा 

विधास्यति भवितन्यतेति शरश विषण्णा बभूवुः ॥ 
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अथ मासतोख्नाय तुलं सल्जीकतुं ग्कखावनिरोधाय 

कचित् शख्वैय सनिधापयितुं पौरुष शेरेशमादिदेश । 

नोषेदन्वनयोऽधिकशोणितक्षरणान्श्रियित । दुरात्मा सतु 

चेर यथान्तनयः पञ्चत्वमु पयाति तथोद्रेखं रुधिरं क्षरतु 

मासनिकतैनकरमैणीति मनसि कृतखकस्पः प्रमाणपब्वे तथा नो- 

मिति प्रयवदचच । ¢ कि तत्रोक्तेनायुक्तेन वा भवास्तथासु- 

म्रदीतुमरहतीपि पौरुष्या सानुनयमनुनाध्यमानोपि शेखरः 

प्रमाणपते तथा नोक्तमियेवोत्तरं पुनरदात् 1 ततः पौरुषी 

प्रखपरिमाणमन्तनयस्य मासं मवानादातुमहैति । तथा घर्मो- 

नुश्चास्ि । धमोधिकायेपि तथा ज्ञापयति । एतन्मासं॑तस्य 
वक्षुसदिखन्धि । तथा घर्मो विदधाति । धमोधिकायोज्ञापय- 

दीति शेच्चं दढमूवे । सोपि ^“ विवेकिन धमोधिकारिन् 
कञ्िन्मह प्राज्ञो धमोधिकरणमानीतदहति पुनः सोक्ासमैरदी- 
रयन् दीघोमसिषेनुकामुत्तज यित्वा अन्तनयं सोत्कण्ठमीश्षमाणः 

८४ ठहि सल्जीमवेद्युचाच 1 अत्रान्तरे सुनिपुणं बिष्वार्यन्ती 
पौरुषी ओेरेशं वस्य पुनवौचमिमामाददे। रोरेदा ! क्षुणमातं 
विंखस्बस्व अच्रान्यदप्यस्ि किंविखष्टव्यं अस्या पललिकाया 

रोणितविन्दुकथापि नकृता । सुज्यक्तं तत्र ठिखितं प्रधपरि- 
माणं मांसमियेतावन्मचमेव । तस्मान्भासच्छेदने कृष्णमता- 
वङम्बिनोऽस्य यद्येको रुधिरबिन्दुरपि बहिर्विस्सरति । विनि- 
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(१ धिपतिना युष्मत्सवेस्म पष्ठियेत इति ! एवं निगृहीतः शै- 
सो रुधिरोह्रमं विना अन्तनयमांसच्छेदनस्य दुइशकतया 

विफरोद्यमस्संध्रत्तः पतिकोक्तं मासमेव नतु रोणितमिलयनेन 

पौरुष्याः प्रौढनिरूपणेनेदान्पीमन्ननयस्य प्राणाः परिरश्िताः । 
तदानीं तत्र द्ितास्सर्वे सभासदस्तादृरोपाय रचितवलयाः 

वास्यसाराभिधानेन प्रकटिताया सन्त्रौपदेश्कवेपधारिण्यास्तस्याः 

पौरुष्यास्तादश्च विस्मयकर वेद्ग्य सशिरः कम्पं वमाः 
धमोधिकरणं जयघोप प्रतिश्ब्दपूरितिगर्भमकाधुः । ततो 
घटयान ऽशे>शाप्रयुक्तपर्वाण्येव वासि प्रयुजान आचुकोश । 
“विवेकिन धमोधिकारिन् । कश्चिन्महाप्राजो धमौधिकरण- 

५, ११ 

मानीतइति ˆ । 

2 3 ‰& 

आ्मनः कपटप्रवधं प्रयाहतं ज्ञात्वा शैञेरो भग्ना 
दास्सन ऋणधन खीकरिष्यासीयवोचत् । अन्तनयस्यातर्किंत- 
विमोक्षणेन मानातीतप्रह्षौ भासनीयो गृहाणेदं धनमिव्युन्ननाद । 
कितु पौरपी धनं द्द्पं॑तं निवारयन्ती समाक्ष्वमवोचत् । 
मा स्वरस । रोञ्यो दण्डमेवादत्तं । रेरे सन्नद्धोभव 
मासखण्डनाय । माभूद्ल्पमपि रक्तक्षरणं प्र्परिमाणादधिकं 
ततो न्यूनवा माष्ठिन्धि । मासस्य परिमाणवैपम्ये मा ू दल्पी- 
यस्यपि शङ्का । तुखवटः केशमात्रस्यापि भारेणाधोगच्छततिचेत् 
विनिशाराज्यस्चासनेन वध्यो भविष्यसि । युष्मत्सर्वस्वमप्य- 
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प्ियतइति 4 देहि सद्धन॑, साधयामीति शोरेरोऽभ्यधात् । 
इदं ते घ्नं सिद्धमस्ति । गृहाणेति भासनीयो ऽवदत् । 

एवं शेडेशो तद्विणं जिघृक्षति सति पोरुषी तं निवा- 
र्यन्तीं समभिदधो । शेरे ! ति तावत्क्षणमात्रं । अन्य- 
थापि त्वं वसीकृतोस्माकं । बिनिशानगरक्षासनैस्तव सवेस्ं 

तदधिपेन विनिश्चाराज्यलात्करिष्यते । यतस्त्वं तत्पौराणामे- 
कतमस्य प्राणानसिद्रोग्धु मुपजपितवानसि । इदानीं युष्मल्ी- 
वितं षिनिश्ानगराधिपतेः कृपायत्तं । तस्मात्तत्पादयोरात्मानं 

निपा क्षतु त प्रसादयेति । 

ततो राजा शेङेशं वीक्ष्य ""कष्णमतावरुम्बिनामस्माकं 
सौशील्यं त्वा ज्ञापयितु युष्मस्माथनां विचैवाहं क्षमे तव 
द्रविणस्याधेमागोऽन्तनयस्य गच्छतु । इतसरार्धा राज्यस्ये""टय- 
व्रवीत् । 

यदि शकेः प्राणप्रयाणसमये धनमेतत्खदुदहिताजामात्नो- 
हस्ते निक्षिपामीति किचिदेखम्रमाणं विर्स्य दास्यति चेत् 
उत्खछजामि सवाधभागं शेरेशधनस्येव्युदारधीर्तनय उवाष्व । 
यतस्सोवगतवानस्येकेव दुहिता शेकेशस्येति । यां पि्रनुज्ञा- 
विरुद्धं केनचिक्कृष्णमतावठेबिना छोकरंजननामधेयेनांतनयभि- 
तेण यूना भचेमती संजाता तेन हेतुना शेड्खोऽतिमान्न रष्ट- 
स्ता पेदृकरिक्थाधिकारदीनां चकार । 

9.68 „5 
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श ठशोऽन्तनयोक्तरीया अनुएातुमनुमेने । . एवं वैरनि- 
योतने भम्रो्यमो हृतस्वैखश्च मूत्वा सदैन्यमवोचत् ¦ ८८ अह्- 
मखसश्चरीरोस्मि । गरहान गन्तुमनुजानीत मामायैमिश्नाः । 
प्रषयत पलिकां बिञ्ख्यि मम मदधित्तस्यार्धमागं दतुं मद 
मार्य प्रतिश्रणोमीति” । “ शै तत्साधय मद्धिखितप्रेषिता 

पलिका खनामाक्षुरेरङ्खिता र यदि तव वृश्चसतायां जातवि- 
परतीसारः कृष्णमतावरम्बी भवसि तदा स्वविभवस्या्रमाम 
दापितःश्षम्यसे ” । इति विनिश्चाविपतिरुपदिदेशा । 

9 ध. ततस्सोपनयं विमो सभासदो यथागतं निवेयामास । 
अथ बाल्यसारनान्नः कमारसचिवस्य खेकोत्तरं प्रज्ञाति शयं 
वाचो युक्तिवेदगध्यं चाय्थं प्ररस्य स राजा तं सजग्ध्यै खम- 
न्वस्माजुहाव । पौरुषीं तु भरः परापतनात्मागेव विल्वं 
निवतिंषमाणा ^“ घन्यास्मि परमनुगृहीतास्मि महताऽनेन 
भवस्रसादेन । इच्छाम्यहमविलंचितं खम्ामं गन्तुमिति 
राजान स्ग्रश्रय विज्ञापयामास । सोपि तया साकं पङति- 
भाजनञुखमनुभवितुमवकाशारामान् श्रं खिन्नोन्तनयमिद्- 
माह “संभावयाऽऽयेमेनं पूणैपात्रेण । अनुगृहीतोस्यनेन ! 
निस्तारितोसि विपदः । भवास्तस्य ऋणीभूतदति मे मति- 
८. ८.११ 
{र्त | 
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अथ स सामाजिको राजा जदहावाख्यानीम् । ततो 

भासनीयः पौरुषीमव्रवीत् । “'महारमन् अहं मम सुहवदंतन- 

यश्चाद्य भवदस्ताधारणप्रज्ञापोतेन संतारितौ बिपत्सागर । 
भवटुपकृतेः का निष्कृतिदौतु शक्यतेऽस्माभिः तस्माच्छठेश्चाय 
धारितमेतन् चिसदखसंस्याकं धनं ग्रीया प्रतिगृह्यास्मानानन्द्- 

यितु भवन्तमभ्यथेये इति । भवदुपछरतेवेयमिह परत्र च 
श्रतिकतुंमश्द्धवंतो यावदायुषं भवक्किङ्करा भवेमे"खन्तनयोप्य- 

वदत् । 

तद्धनं खीकत पौरुषी नाङ्गीचकार । अपितु यक्कि- 

ञ्िदपि पारितोषिकमपरिगरद्य नगन्तव्यमिति भासनीयेनाति- 

मात्रं निवेध्यमाना सा “ष्देहि. मे भवत्करच्छदं युष्मदर्थे तं 

धारयामी""लयभ्यघन्त । ततो भासर्नये निजकरात्करछदमाकृष्ट- 
वति तदत्तमगुखीयकं स्वागुस्यामपरयत्् 1 एतदेवागुीयकं 

वंवनपरा परुषी तस्मादादातुममिर्छाष । पुनर्भकैसमागमे 
सोह्ासं तं परिहसितुं एतदृगुखीयकं साभिटाषं दृषा त्वत्तः 

प्रतिगृह्णामीद्सद्ुरागचिहमि्युवाषच । भासनीयस्तु धमेशाख- 
पंडितेनोर्िका याचितः सकांतादत्तस्य म्रीयस्पदस्यागुरीषि- 
शेषानदेस्य तस्य वस्तुनो विरहमसदहमानः सख्रभायैया प्राखती- 
छृततया खप्रेपि तद्परियागे धृतत्रततयाच तदंगुङीयकं तस 
दातुं न सेहे । विनिश्ानगरीखितानि सवौण्यपि रत्नापणान्यु- 
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द्ोपणयावलोख्यापरं महाघेतममंगुलीयकं तुभ्यं॑दास्यामीति 
प्रतिशुश्राव तस्यै । ततः पौरुष्यात्मनोऽवमानमिव दद्र्यती 
आय { याचको यलरतिवष्नं उच्यते तन्मा शिक्षयसीति त्रुवा- 

णा न्यायाधिकरणात्सकोपमुदवख्त् । 

प्रियवयस्य भासनीय † व्वयि मस्रीतिमेयि तद्धिरविता 

महोपक्रतिश्चेति द्वयमेव गरीयडइति मन्यख युष्मजायापरागा- 

पक्षयेयन्तनयोऽत्रवीत । भासनीयोष्यातमनोऽकृतवेदित्वप्रददे- 

नेन हीणस्तमनुरन्यमानो घटयानस्य हस्तनोर्मिकां पोरुष्ये प्रेष- 
यामास । तस्य ठेखकीमूता या निरीश्ा सापि घटयान खच- 
दत्तपूवोमूर्मिकां ययाचे । सोप्योदार्ये खामिना समीकतुमा- 
त्मानमीहमानस्तस्ये तां ददौ । ततस्ते उभे गृहगमनानन्तरं 
खकान्तयोरंगुखीयकादशोनेन ““ कसयेविसियतमाये खं स्वम॑गु- 
लीयकं ताभ्यां दत्तमिलयपराधमासोप्य तौ परिहसिष्याव" इति 
मिथो जहसतुः । ततः पौरुषी स्वनिकेतं प्रतिं निवतेमाना 
मित्तपरिरक्षणरूपपुण्यवेष्टाकरणेन समुत्पन्नचित्तोन्नयाऽतीव मु- 

मुदे । ्रसुदितचित्तवरतिस्सती सवं वस्तु सुखमयमपश्यतं । 
यथा चन्द्रसतस्समयेऽतिविशदभासा प्रकाशमानो दृष्टसथा नक- 

दाचित्तया पूवे व्यखोकि । रमणीयदशैने तस्िश्न्द्रे जढ्धर- 
तिरोहिते खति बिस्ववन्नामकप्रामद्ितस्वमन्दिरे भासमानस्य 

प्रदीपस्यारादयेनेनोदी पितरमणीयकविताकल्पनाशक्तिस्सा निरी- 
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शामिदमूषे । “ हंजे पद्य । दृदयमानोऽसतौ दीपो मन्मन्दिरे 
कास्ति । यथास्यास्पीयसो दीपस्य ररमयोऽतिदृरमरनुबतं 

तथेवास्मिन् कुत्सिते कोके सत्कमोपीति । एवं माषमाणा सा 

स्वमन्दिराच्छ्यमाणं गीतध्वनि श्रुत्वा निरीशं पुनरवदत् । 
सखि { दिवातनाद्धीतान्नक्ततनी गीतिभैथुरतरं श्रयतदति त्क- 
यार्मातिःः । 

अथ पौरुषीनिरीश्चे स्वावसरथं प्राप्य यथापूव स्वबेषं 
धृत्वा प्राणवहमयोरागमन प्रतिपाख्या चक्रतुः । तावप्यन्त- 

नयेन सह॒ तयोरनुपदमेवातुजम्मतुः । भासनीयोपि प्रियमि- 
त्रमन्तनयमायौये पौरुष्य दरीयामास । सापि तं दृष्टा सखाग- 
ताक्तयाभिनन्दयन्ती परा प्रीतिमवाप । अत्रान्तरे कस्मिधिद्र- 

हकाणे कठ्हायमानो दृष्टौ प्रष्टौ किवा युवयोः कल्हकारण- 
मिति । आयं विवाहसमये मम निरीश्या दत्तं ऊस्सितस्रणे- 

दरविप्तमसि किचिदृङ्ग खीयक यदर्थोयमावयोः कण्टः । 

यस्मिश्च शश्लकारच्छुरिकाया पद्यमिव “मयि प्रीति कुरु जदी- 

हीति पदान्यङ्कितान्यासन्निति घटयानः प्रत्युवाच । तत्पद्य॑वा 
तदगुखीयकमूल्यवा किंदयोतयति । तत्समपेणसमये भवानाप्रा- 

णाय तन्नपरियजेयमिति प्रतिज्ञाय कथमिदानीं धमेश्चाख्च- 
विदो ठेखक्ायोपहारीकरृतमिति ब्रवीषि । जानाम्यायैपुत्र जाना- 

मि । तत्कस्येचिदङ्गनायै दत्तवानस्मीति व्रूहीति निरीक्षा 
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सोहुण्ठं मतौरमत्रवीत् । षटयानः ॥ अनेनैव मल्करेण खवौ- 

कृतेः त्वन्तु ल्यदेह परिमाणस्य कस्यविद्राखकस्य पारितोषिकम- 

द्दाम् । यो वाग्विभवेनान्तनयस्य प्राणान् ररक्ष तस्य प्राथेना 

जीवितन्ययेनापि मोधीकतुं न शक्तोसि । तत् श्रत्वा पोर- 
ष्यवदत् । घटयान { कातिप्रथमोपायनीभूतस्य तरदगुरीयकस्य 

परप्रतिपादनेन निन्दाहैएवासि । असि मद्रल्वभस्याप्येकमगुटीः 

यकं मयोपहारीकृतं तदसौ निखिल्जगद्धिमवस्यापि कृते नज- 

हातीति निश्चयं विद्धीति । ततो घटयानोप्यपराधक्षमा प्राथे- 
यमानः पौरुषीमिस्थमवादीत् । अर्ये अस्मस्सखामिना भासनी- 

येन खांगुखीयके धभेशाखसचिवाय प्राभतीक्रियमाणे बाल- 

सस्य ठेखको म्रथरेखने कृतप्रयासो मदीयमयाचतेति । एतत् 

श्रुत्वा पौरुषी कोपराहूपरक्तमिव मुखचन्द्र द्रौयन्ती अगुखी- 
यकदनेन तं भासनीयमुपार्भमाना ^ भवता नूनं कस्योवि- 

न्मनोवछमयि तदत्तमिति निरीश्चा मामितः प्रयाययदिति 
सकोपमाह भतरं । भासनीयोपि प्रियतमायां कृतन्यलीकस्स- 
यमिदमूचे । ग्रियेऽरं मामन्यथा गृहीत्वा । अगुयकं ख्ये 
नदत्तं । अपितु कशथ्चिन्नागरिकर्शाखज्ञो मत्त शिसहसखसंख्या- 

कान् निष्कानप्रतीच्छन्ेतदृगुीयकमभिरुकाष › मया प्रेयसी- 
प्रथमसन्माननव्यजकमिति कृत्वा न ते दातुं योग्यमिद्मिति- 
प्रतिषिद्धस्सोपि कोपेन परादृत्तः । प्रिये पौरुषि ! ततोहं 
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किकवैव्यतामूढो बहिः प्रतीयमानकृतघ्नताभरेण छञ्जान्वितस्त- 

दृगुटीयकं दातुमनिच्छिन्नप्यवशचस्तस्मै प्राहिणवम् 1 क्षमख मां 

साधुश्चीटे यदि तत्समये तत्रभवलयपि सन्निदितामविष्यवेत् 

पूजा तं विद्वासं सत्क त्वमेव मा तदंगुीयकमयाविष्य इति 
मन्ये । इति । धिङ्मा मन्दभाग्यं अहमेवेतेषां कर्टाना 

निमित्तं जातोस्मीति सर्नर्वेदं घ्रवाणमन्तनयं पौरुषी इदं 
“बभाषे । आय विन्ता माङ्कवेस्मिन्विषये । एव सदयप्यभिन- 

म्दितिगमनोसि ॥ 

अन्तनयः ॥ भासनीययस्यार्थे सद्न्मच्छरीरं समर्पित- 

वानस्मि । यस्मै त्वस्राणेशोगुखीयकमद्त्तदर्थऽघुना यक्तजी- 

वितोपि भवेयम् ! दण्डदानाथे पुनरात्मानं बविनाश्षयितुं प्रघू- 

ष्यामि । त्वन्नाथस्तु नेतःपर निजविखम्भं व्ययेति । पोरुषी ॥ 
तथाचेद्वतु भवान प्रतिभूस्तस्य । देदयेतदंगुरीयकं तस्मे । 
दत्तपूवौदभ्यधिकतरजागरूकतयेतत्परिपास्यमिति तं ब्रूदीस्यु- 
क्त्वा तदंगुरीयकं तस्मे दशयामास । भासनीयस्तदघ्रा व्थव- 

हारतन्त्रसबिवायोपधीकृतमगुखीयकमिदमेवेति सम्यक्म्रयभि- 

ज्ञाय विस्मयेन परवान्वभूव । ततः पौरुष्यन्तनयपश्षसमथे- 
नाय हेतुवादं कतुं धमैशाश्नाभिज्ञस्य वेषं धृत्वा तद्धेखक्वेषधारि- 
ण्या निरीराया साधं विनिश्चां गतववयाः आत्मनस्सवं ष्त्तान्तं 
भ्र व्यावख्यो । तदा भासनीयो वाक्पथातिनरत्तप्रहषोषिस्मय- 
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योरन्तरे पतितो यस्ियमिबमन्तनयः परित्रातस्तन्निजकरत्रस्या- 
साधारणमेधासम्पदया धैर्येण चैवेयमंस्त ॥ 

पोरषी च सेदात्युनरन्तनयं सभाजयन्ती दैवास्खहस्त- 
गतान् नष्टतया सम्मावितानां नावां क्षेमेण नौकाश्रयखानप्रा- 
पिनिवेदकान् कांच्िङेलासस्म द्दौ । एवमस्य धनिनो वैदेद- 
कस्योपाख्यानमादौ दुरन्तमपि अचिन्तितदयुभपरिणामेन भाज्य = 
लक्रखदेवेन खन्तं समजनि । गृदीतवेषांतराभ्या सखजायाभ्यां 
परिदासाय कृतमंगुलीयकविपयसं तावंतनयघटयानौ ज्ञातु नक्षे- 
कतुरिति तद् तत्रलयस्स्वे जना जहसुः । षटयानोपि निरीशा- 
दत्तागुलीयके सवेवस्तुभ्योधिकतरं यावल्लीवमप्रमन्तो भवामीति 
सकपथं सोहासमुबाच ॥ 

विनिञ्चापुरीवणिक् समाप्रम ॥ 



4 (51706116 (सिंहवरुचरिम्) 
----को< क 

(10616 = सिहबलः--मगधदृश्ाधिपः. 

1{10&ल0 = हिमजनिः तस्यदुहिता 

„ ए0ऽप0पापप§ = अनन्तरः--हिमजन्याभतो. 

10726 = विक्षालापुरी. 

{3611010 = अयाचकः. 

‰16107त- प्र 2 णडा = वरट्रप्रामः. 

2157110 = बिसाद्ः--अनन्तरश्रलयः. 

ए<119्ए5 = बत्ठहकः--सिहबर्स्य पुरातनमन्तरी. 

9 गीर्धैरविरागौ--सिहबर्स्यापहतयुत्री. 
10 

11 

42 

सुफारक्कबालौ--तावेववलादहकेनकृतनामधेयौ. 

1त61< = पाडालः--हिमजन्याः प्रच्छन्नवेषायानम. 

1.धठपापऽ = सखासकः-सनापतिः. 





॥ सिंहवरख्चरित्रम् ॥ 
(८ नछहाप्रह) 
यु 

आसीत्पुरा सिंहबरो नाम राजा आर्देश्चस्य पाट- 

रसिता राज्ञस्तस्यापदयत्रयेऽनतिक्रान्तस्तन्यपानवयसि माता 

पच्चतामवाप । त्रिषु ्येषठा हिमजन्याख्यां दारिकां पिता नि- 

जमन्द्रिएव निधाय सखपोषमपुषत् } पित्रा पोषिता संवर्धि- 
तावसा शारिकटेव मप्रयहमुपश्चीयमानखोवण्या काटक्रमेण 

परिणयोचितवया बभूव सिहबख्खेतरा पयेद्रावभेकौ धात्री- 
गृहादेववश्चात्केनाप्यरक्षितमपष्तौ । तयोः प्रथममस्िवषेदेशीयः 

द्वितीयस्सनन्धयएवतौ दारको केनापहत तयोः किंमभूत्कुत् 
थतो” इति ज्ञातुं न शाक सिहवलः स पुनदौरसंमहम 
करोत् «४ तस्येयं द्वितीया जाया कपटप्रवन्धनिमोणचतुरा पर- 

वच्वनपरा गुणिमत्सरिणी चासीत् सपलीसुताया हिमजन्यामेव 

प्रथमं स्वदुनींति प्रयोक्तुमयतत पुनभूरियं प्रथमभतौ आत्म- 
न्युत्पादिताय तनयाय ता प्रतिपादयितुं मुहुः प्रायस्य५ अनेनैव 
तीर्थेन भवुरनन्तरं तद्राभ्युधुरं स्वपुते सञ्जयितं सुशकमिवयमंस्त 
केनापि प्रमुषितं राज्ञो डिम्भकद्वयं पुनन सभ्यते चेत्पुलसतयभा- 
वेन शिष्यमाणेयं पुत्रिका हिमजनियेव तद्राञ्यस्य स्वामिनी भवि- 
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ष्यतीति सा दृढं ज्ञातवती कितु हिमजनिस्सपत्रीमातुरिमामाशां 
माधीशय पितुरलुज्ञामप्यनवाप्य असवणमनतरनामानं कंचि- 
त्परिणिनाय असावनन्तरस्तत्काठे सकˆर्कराङ्कशरस्सर्विद्ा- 
विशारदो महान्विद्ग्ध इति ख्यातिमवाप । अस्मिन्माठगरभैख 
एन अस्य [पता 1सहबर्स्य शात्रवानीकं प्रति युद्खन्सङ्गामे 
परो्िहतस्खमिभक्या प्रियैः प्रापैभतुरानृण्यं गतः अथास्य 
तुच्धनन्यवधच्यदुःख सोदुमक्षमा इमं प्रसूय तनूनपाति 
तनुमाहृताछकय भद्रेगतासेत्र गतिमन्वियेष | 

रोगवासभ्रति मातापिचदहीनस्यास्यासदहायदक्चा वीक्ष्य 
जातानुकम्पस्सिहवखः पित्तनन्तरजातत्वादस्यानन्तराभिधा नि- 
धाय राजगृहमानीय स्वपुत्रमिव पोषयन् विदयोपदेशमपि 
कारयामास । 

हिमजन्यनन्तरावेकगुरोरेव बिद्यामधिजगाते पासुक्री- 
उनबय आरभ्य सहक्रीडापरायणो संजातसान्द्रमेत्रीकावभूतान् 
वाल्यात्पन्नस्तयोः परस्परानुरागो वयसा सहोपविति गतः 
कमेणोपारूढयौवनयोस्सतोस्तयोगान्धरवैण विधिन। उपां्युषिवा- 
होपि समभूत् । 

अथ देवी सपन्ीदुदितुरेतद्रहस्यविवाह् प्रणिधिभिज्ञो- 
त्वा खाभिराषसिद्धेभञ्चकत्वाद्धम्रमनोरथा हिमजन्यारहःपरि- 
मच सिहवलाय द्रुततरं निवेदयामास राजापि ववीगदितं श्रत्वा 
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८५ खवदुदिता निजाभिजायविभवादिकं तृणाय मत्वा कंचिस्ा- 
कृतमक्कुखीनं ्रेष्यं भतरं घतवतीति ” दण्डताडितदन्द्रकवक्को- 
धपरीतस्तरक्षणमेवानन्तरं जामातरं स्वदेशान्निष्कासयितुं भटा- 

नादिदेछ ॥ 

अथ देवीनूतनप्रियविप्रयोगदुःखिताया हिमजन्या 

करविमदयां दरौयन्ती अर्नतरस्यान्यदेश्प्रख्यानाूबेमेकान्ते 
तयेविधूवस्योस्समागमं कारयामास स्सूलोः करादस्य छते 
स्वसंकटिपितकायसिच्छथेमेवेता कपटद्यां तस्यामकसेत। राजाज्ञा- 
ऽननुरोषेनानुितत्वादयं न धर्म्यो विवाह इति भवुर्विदेशगम- 
नानन्तर हिमजन्ये बोधयित्वा ता स्पुतेण कखादेन योजयितुं 
देवी संकरिपितवती । 

हिमजन्यनन्तरौो बियोगसमये सानुरागं ॒परस्परमापू- 

च्छताम् दहिमजनिस्खम।त्रादत्तमेकं मणिमय्मगु्गीयकमनन्त- 

राय प्रादात् सोपि प्रियतमानुरागस्य उ्यंजकं तदाभरणं प्रीया 

प्रतिगृह्य यावन्मयि जीवितं धियते तावदेतत्परियक्तुं नोत्सहं 
इलयवद्त् अथानन्तरोपि स्वाुसगमभिन्यजिजिषुः कनकबलख्य- 

मेकं तस्या भुजखूतायामामुच्य प्राह “प्रिये अस्िन्खणौभरणे 
भवलया जागरूकया भवितव्यमिति ततस्तावावाभ्यां परपर 

शिरानुरागाम्यां भाव्यमिति अन्योन्यं दइापथं कृत्वा पुनरन्यो- 
म्यमामेन्र्य यथागतं जग्मतुः । 
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दिमजनिस्तु भर्वैिरहाहुमैनायमाना गचितधैयो भो- 

ग्यवस्तुषु नष्टरतिर्बिषिक्तदेशसेबाभिरापषुकीप्रयाख्यातमण्डना 
सखीसम्भापणारचिः कथ कथमपि कार्मलयवाहयत् । 

अथ विवासितोऽनन्तसच स्वनिवासोदिष्टां विर्ार- 

पुरी प्राप तत्र सततं सखैरवारिभिस््ीकथारम्पटेनोनादेशा- 
गतर्बिटप्रायेयबमिस्सह वासं चकार । तेषामेकेकस्खस्वदेरा- 
खयं खद्यिता वा सौदर्थैविषये छाघमान आसीत । सदा 

हृदयसन्निहितप्रियतमोऽनंतरोपि सखजायाहिमजन्याहयारूपेण 

बु्छा ध्रत्तेन चप्रतिमेति त तरुणसमाजेऽसकृटणयामास । अथ 

तस्यां तरुणससदि अयाचकोनामेको भुजेगस्खदेश्चीयासु खाटसु- 

न्दरीषु विद्यमानासु सहुमहुवेण्येमाना मगधदेशवनिता श्रोतु- 

मम्रष्यमाणोऽनम्तरस्य जायाया हिमजन्याः पातित्रये संञ्चयान 

इवारक्त्यमाणोऽनन्तरस्य मनसि कोपयुत्पादितवान । अथो- 

भयोरनट्पवाण्विवादानंतर च को मया मगघदेदं गत्वा 

हिमज सतीबताद्धशयिष्यार्म।ति प्रतिजज्ञे । यदययाचक एत- 

दसत्कमै कुं न श्तोति तर्हिं प्रभूतं धनमनेतराय दातुम् 
यद्ययं हिमजनिचित्ताकषैणे कृतकृदयस्सन् अनन्तरेण तस्ये दत्त 
हेमकटकं तस्या आदातुं प्रभवतिषेत्तदा अयाचकायानतरः 

प्रिययोपायनीचृतमगुरीयकं प्राश्रतीकतुं तयोः पणबन्धः कृतः 
इतः पूवमेव बहुशः परीक्षितप्रियतमामनदशद्धिसन॑तरोऽस्ि- 
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न्पातिब्रयपरीक्षणे सा सतीं जनोचितपद्द्रेवामाबमपि न 

न्ययेतीति ददं बिश्चश्वाऽस । ततोऽयवकोपि यथा प्रतिज्ञातं 

विश्षालाया मगधान्गतः । त्र राजपुत्रीं हिमजनि द्वा 

अहं त्वद्धकैमित्रं त्वा दरषुमागतोऽस्मीति ” व्यपदिश्य तयाऽ 

न्रपानादिनासम्यक्सत्करतोखडधपरिवयस्सुखमुवास कति विदहि- 

नानि । यदा तस्या स््ानुरागमाविष्कतमारभत तदातयाऽव- 

ज्ञात आसीत् । स्यप्रतिज्ञानिवेदणे आशचाततुरप्युच्छिन्न इति 
मेने । तथाप्ययाषकोग्छहविजयाशंसया बरास्रेरितोऽ्नतरम- 

पिखन्धातुमेकं कपटोपायमन्ितयत् । स्वकायेसाधनाय 

काश्चित् हिमजन्याश्चेटीरत्कोचदानेन वरीकृतवान । तासां 

सहायेन निशि तस्यादशयनागारं निथरनं प्रविवेश । यावत्सा 

निद्राबिटु्ष्ेतना भवति तावत्तन्लैव म॑जूषान्तरितशरीरो 
निगूढमवतस्थे । हिमजन्यपि पयंकमधिरुह्य गाढ सुष्वाप । 
ततोऽयं जाल्मः मजूषाया निगय सावधानतया तद्पवरक- 
मभितः परीक्षां चक्रे । तत यद्यद्स्तु दृष्टं तस्य तस्य नामपत्रे 

ल्िर्ख । हिमजनिकठसितं कारकं निपुणं निरूपितवान् । 

ततो निद्रानिखीढनयनायास्तस्याः करात्खणवस्यं भरैदन्तं 

रानैश्रंशायित्वा पुनदौरुपेटिकयात्मानं जगृह । ततस्तदरदाद्धिनि- 
ष्करम्य परेयुरति त्वरया विद्याखामाययौ । अन॑तरयुपेदय एवं 
सरषो्यमाववक्षे । दिमजनिरेतत्कनकवस्यं म्यं ददौ । सा 
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सभवे मसेका रात्रिमावासखयत् तच्छयनागारः कौशेयसू्च- 
निर्मितवित्रयवनिकालक्रत आभाति । भवनमित्तयश्च ननाविध- 

चिदञ्खनैस्समाकीणीः प्रकाशते । 

अर्नतरः--अयाचक { एतत्सवं सलयमेव । अपितु 
साक्षादरैन विनैव एतत्सवे जनमुखाद्वता श्रतं भवेदिति 
तकंयामि । 

अयावकः---आयं { यदि न प्रयेषि मां ददामि वेऽपरं 

लिङ्गं मम साक्षादुषटत्वे। धूमप्रणाी दक्षिणेन तद्गारं दश्यते । 

अ्न॑तरः--इदमपि त्वया श्रुतं भवेदिति मे मनीषा । 

यत॒ अआब्चयोवहत्वात्त धूमनष्डीं जनाः प्रांसंति । 
ततोयाचको यथालितं तहवनवसर्मि वणैधित्वा प्राह ! एकपा- 
दावष्टब्धं इन्सपाव्रीक्तं प्रतिमाद्रयमपि तत्रास्ते । तदरक्त विस्म- 

तवानस्ि । वश्वग्रथितं कनकवलयं प्रददोयन्नाह् । रएतत्खणे- 
कटक किं प्रयभिजानाकषि भ्रीतिपुरस्सरमिदं सा मह्यमर्षितवती । 

अपदसितविसकाण्डदयुतेस्खभुजादिद्मवरोण्य नमेगभं मम 
हस्ते न्यस्तवती । अद्यापि सा पुरतः खितेवाभाति। न 

विस्मतुं शक्नोमि तद्रूपम् तस्या नभैवेष्टासतु एतसारितोषिकाद्पि 
मामाप्याययंवितराम् । इत्थं सवेमाख्याय अंते तस्याः कंठे 

खदृष्टं तिरुकमप्यवणेयत् । 



सिंहवलचरििम् ८१ 

अनैतरमनंतरः छृ्ख्ञामेतां श्रत्रिमकथां श्रुत्वा तथ्य- 

मिति मत्वा खजायायाः खंडितधृत्तेन भशं व्यधितस्तामुदिष््य 
तीत्रकोपाविष्टोऽभूत् । 

हिमजनिसकाञ्चात्कनकवसख्याधिगमेन बिजितपणोभ- 

वसि चेत्तुभ्यं दास्यामीति प्रतिश्रतं र्नागुत्मीयकमनंतरोऽयाच- 
काय दृदौ ततोऽ्नतरस्स्भायौयामसूयाविश्ठोमगधदेश्चनिवा सिने 

हिमजन्यास्सेवकेष्वन्यतमायाप्रतमायऽविसादाहुयाय तस्यादुश्य- 

रितं निचे सा घरष्टाख्यम्राम नीत्वा रहसि व्यपाद्यताभिति 

ठेखं विससजे । “'मगधान्परिलयञ्यान्यत्र गच्छन्नहं स्वस्त्रा 

वधदृण्डेन वित्रासितोऽस्मि । ततस्तत्रागन्तं न शक्रोमि । 

त्वं॑तु॒बिसादानुयावाघरष्टप्राममागच्छसिवेत्तत्रावयोरन्योन्य- 

ददोन भविष्यति । अहं त्वा द्र्ूमुत्कंठितोस्मि । खां विना 
जीवितुं नोत्सहे” इति कुहनागभेमेकं ठेखं स्वभायोयै प्रेषया- 
मास । सा साध्वीमनस्यविश्चङ्कमाना दथितविस्चष्टटेखमप्रलययादे- 
तत्सवं विप्रम्भइयजानन्दीप्राणोभ्योपि प्रियतरस्य प्राणवह्ध- 
भस्य दशेनमेव काक्षन्ती बिसादानुयालिकाप्रियतमप्रेषितपत्ि- 

काप्राप्रिसमनंतरमेव भकेसंकेतितं प्रासं प्रतस्ये 

अथ बिसादहिमजन्योगेन्तन्याध्वन्यस्पावशिष्टे अनतरे 
भक्तिमानपि बिसादौ भायोहननरूपपापकमेणि तस्य सहार्य 
कठमनिच्छन्ननतरेण संदिष्टा क्रूरवातौं तस्ये व्यघरणुत । 

9 1121 68,--6 
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अथ हिमजनिभतैदारुणमरनिपातसननिभं सदेरामाकण्ये 

“प्रियोऽत्रागमिष्यतीति तदयेनखार्सा आगतास्मि न तु जानें 

मस्येवमनिमित्तं दारुणस्सघरत्तो मरस्य विधास्यतीति कुररीव 

विरूपन्ती वातोद्भूतेव क्ता भूमो निपपात । ततो विसादस्तथा 
दोचवन्तीं ता समाश्वास्य जगाद् । ““आर्ये { यावद्नतरस्ख- 

म्रबृत्ति द्रोदमयीं ज्ञात्वा ज तालनुश्चयो भवति तावदिमं हृद्धेल+ 
वदास रयेण सोहुं यतस । इंटशीं दुदैशामापन्ना सापुनः 
पित्रगरहं गुं नैच्छत् । पथे निरपायतया गन्तुं पुरुपवेषो 
धारणीय इति विसदेनोपदिष्टा सा तथैवाकसोत् । अनेनैव 

कृलिमवेपेण विञ्चाखा गत्वा नररोसीभूतं भतोरं सकृदृष्टुमियेप 
विसादृस्तस्ये अभिनवं पुरुपधाये परिच्छदं दत्वा स्वगृहं 
प्रतश्िषुस्तां भवितव्यतामालश्रणाः चकार विसादस्खम्र्ाना- 

सूवेसिद्धौषधरसपूणेमेकं पाततस्ये प्रद येत्थमवोचत् । “अर्यं | 
इद सकख्व्याधिमञ्जक् परमोषधमिति" देवीमद्यमत् । तन्ते 

ददामि गृहाण । ” हिमजन्यनैतस्योस्यमतरद्गसु्टदिति विसाद 

मारधितुं देवी कंचन भिषज बिपलक्षणपरीक्षाये किचिद्विषं 

ममापेक्षितमिति ययाचे । स भिषगपि तस्या्रोदबुद्धि विज्ञाय 

विषमदत्वा अन्यं कंचिदोषधिरस प्रादात् । यं पीलानरस्सबौ- 

कारेण मरणावखासदश्ी निद्र र्व्वाचिरंशयिता ऽन॑तरं 
सुप्रोत्थित इव, प्रबोधं भजति । तमिम विषरस कदाधिद्धि- 
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सादाय ददौ 1 सोपीमं जायु सर्वैन्याधिनिवारक इति कृत्वा 
प्रयाणे परिश्रान्ता हिमजनिः पास्यतीति तस्या इस्ते निदधे । 
अथ तस्या आपन्निध्ृत्तये आशिषः प्रयुंजानो बिसादस्तामरण्ये 

विहाय खनिख्याभिमुखो ययो । 

अथ हिमजनिरटव्यामादहिण्डमाना ्ुतक्षामकण्ठी 

शोरावेऽपटतयोस्खभावोर्निवासमूमिमघटितघटनाचतुरेण दैवेन 
प्रपिता राज्ञि सिहवरे कृतमहापराधतया अर्नतरइव दृश्चा- 

निबौसितो वलाहकनामाकथिद्राजवहृभस्सिह बरे देषाद्वैरनि- 
योतनाय तस्य पुत्रद्रयमच् चुरत् । अरण्ये कस्मिधित्पवेतकन्दरे 
तो निधाय पुपोष । तप्पितरि सिहवबरे देषदुद्खा बैरपारं 
गन्तु तावाहृतवानपि तयोदौरकयोस्पुतनि्िशोषा प्रीतिमदहन् 
श्रद्धया तावभ्यापयत्तकखाः कटराविदयाश्च सिहकिशोराविवतीौ 
कालक्रमेण ्वारदशेनावुपारूढयोवनौ संव्त्तौ । कुमारविक्रमौ 
तौ कुमारो कचिन्निरितशरशतसम्पातेन वनगहनानि मृग- 
शूल्यानि कबोणो अगयाविहारमनमवन्तौ दप्रमृगराजश्चावा- 
विव कचिदनुधावनेन वनमातङ्गान्विद्राबयन्तौ दूरक््यभेद्- 
पाटवसम्पादनाय रोहनाडीभिमहदीधरश्िखरसंसक्तदषदः पाट. 

यन्तौ मेध्यवनहरिणमासेर्निवैर्ितदेहयाबौ राजसस्ावष्टस्भेन 
निन्यूढसादसकृत्येः पितुमनलि मुदं जनयन्तौ बिषेरतुः । 
सं्रामेषु गत्वा खबाहुवीयं प्रकाशय धनं संपादयितुमभिल्षन्तौ 
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पितरमचुज्ञा मुह्वरयाषेताम् । अनयोयनोर्निवासभूता पवेतद्री- 

मेव ॒दिष्टयाहिमजनिस्समनुप्राप्रा । घरदृमामं जिगमिपन्ती 

मध्येऽरण्यमज्ञातपथा अमार्गेण ब्रा अध्वखेदेन द्विगुणी- 

कृतष्चुत्पीडया नियंस्राणा कैतुमग्याहारो यत्र छभ्यते तं प्रदेशं 

अन्विष्यापि नाद्राक्चीत् । तथा दहि शैशवासरश्रति पितृमन्द्रि 
सुखेन पोपिता कदाविद्गयनीदशावस्थोचिता हिमजन्िः 
पुरुषवेषधारणमात्रेण पुंवसागस्म्यं कथं रमेत । कान्तारपरि- 
श्रमणखेदसहनक्षमा कथं भवेत् । एतद्भुधरणुह्य दद्वायः 
कथथिदन्नस्य दाता इदवसेदिष्यारया अन्तः प्राविक्षत् ¦ अपि 

तुन कोपि ठत्राृश्यत । इतस्ततो दृष्टिं विक्षिपंती एकच 
पयुषितं मासाहार विखोक्य वीव्रवुगुक्षया अवसन्नागृहस्वामिन 
आगमनं नप्रतिपाख्यन्तीतद्नुज्ञामप्यनवाप्य तदामिषमत्तुमरेभे 
साखगतमित्थमविन्तयत। । ““अहो दुःखबहुरू मनुष्यजीवि- 

तम् । कथं परिश्रातास्मि । द्विराब्वं कठिनभूतरूएवश्चयितास्मि । 
मम मनोदाढ्यैमेव मम सहायं रष्वयति । नोषोदिदानपीष्चुस- 
रीत्तामरणमाघ्रुया पवेतशशिखराद्विसषदेन सवर्तो घरद््राम 

अत्यासन्न इवाबभासे । अघुनाह्यति दविष्ठ इव ख्यते 1 

ततो भतोरमनंतरं तत्सन्देशं च स्मृत्वा प्राह प्रिय { अनन्तर ! 
असत्यसंधोसि मायी खल्वसि । इत्यात्मनिवितयन्तीं तन्मासं 
जघास | 
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अत्तान्तरे हिमजन्यास्सोदयो पिद्धत्वेनाभिमतेनवखाहकेन 
सह॒ चिरमासेवितादासेटकाद्धिरम्यगुहाभिमुख प्रतिनिषत्तो 
वलाकस्तयोस्सुफाठकुवाखाविति नामनी चके सएव सखरेतोधाः 

पितेति तावमंसाताम् । ततोऽधिकतो नाजानीताम् । तयोः 
पिता तु ज्येष्ठस्य गीधैर इति कनिष्ठस्य विराग इति नाम 
निदधे । 

प्रथम बखहको गुहां प्रविश्य तत्र यिता दिमजनि 

दद्रा अन्तः प्रविर्ान्तौ पुत्रौ निबास्यन्नाह । "वत्सौ मा 
प्रविशतं काचिदन्या नारीं अस्मद्रहा प्रविर्य तच्रास्माभिन्येसतं 
मासाहारं भक्षयति । 

कुमारो तात † किमेवमभिधीयते । 

वरखहकः-- वत्सां ! ईश्वरेण रपे काविदहिव्यनारी 
अथवा तत्तुल्याकरतिः काचिन्मातुषी वा भवितुमहेति। 

युबवेषधारिणी दहिमजनिरेवतथा छोकातिशाथिसोद्- 
येण दहे । सामनुष्यकेटध्वानि श्रत्वागुहाया बहिरागलय 
तानेवमाह । आये { मां मासीः । श्णु मद्धिज्ञापना । 

बुभुक्षा्दिताहयक्किविदशितच्यं क्रतु याचितुं वा आगतास्मि 

कित्वत्र न कोपि दृष्टः कस्मिचिन्ाजने न्यस्तं मांसं मयोपर- 
धं तद्धक्षितं मया तस्य मूल्यं गृह्यताम् इति स प्रश्रयमाह् 1 अथ 
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व्रयस्तामभिनंदतोन्नऽमूल्य न जगृहुः । दिमजनिभेयाद्वेप- 
माना पुनरिदमाह । किमायोमयि कुद्रा । यदि भवन्तो ममा- 
पराधान्मा हन्तुं निन्नियुः तदानिबोधन्तु मद्र्वनम् । यदि 

नाहं तदन्नमभक्षिष्यं तदाहममरिष्यम् । तस्माज्जीवितसंक्चय- 

मापन्ना चौयेकयमकापैम् । ततो मा मषयलयायोः । 

बङाहको बाह्यवेपेण ता पुरुष इति मत्वा आह वत्स 
छत आगतोसि । कगन्तासि कान्यक्षराण्यलंक्कवंति तब नाम । 

हिमजनिः “ पीडार्नामाहम् । अस्तथहिस्थलीदेशो 
ममेको बन्धुः । सघरट्नाममागमिष्यतीपि श्रत्वा तं॑दिदक्षु- 
स्तत्र गच्छन्मागेमध्ये अध्वगमनछेशेन ष्चुत्पीडया च परिश्षीणो- 
भवर्खिममपराधमकरवम्' बखाहकः । “सोम्य! अस्मान्कदयौ- 
न्मामंखाः । वने वासितया एते अनातिधेया इति नास्मानव- 

गन्तुमहेति भवान् । अस्मन्निख्यं दिष्टया संग्राप्रोसिअस्माक- 

मतिथिरसिं सूर्योढः अद्य परिणतप्रायश्च दिवसः बहुपायेनि- 

सासमयेनायुष्मता एकाकिना गन्तम्यम् । तत्त इतोधिकतरम- 

स्मासिः कृतातिभ्यस्सन शखः प्रयास्यसि । कुमारा 

बवटोकच्य | “वत्सौ { अस्मै खागत व्याहरतं । ततस्तौ 
भ्रातरो अस्मिन्नतिधथि वि्ोषे सोद्रप्रीतिं दरीयन्तं 
बहूनि प्रीतिववनान्युक्तवा स्वागतं व्याजहतुः । ते सर्वे 

गृहाभ्यन्तरं प्रविविशुः । तत्र हिमज निगंहसखामिनीव र्स्मा 
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अनजलखाहरणपाकादिकमसु इशख्तां कृतहस्तता च व्यञ्जयन्ती 
तानधिकतरमप्रीणात् । अस्मिन्काज्ह्यभिजातायुवतयः पकवि्या- 

विज्ञानमधिगतु नयतन्ते । दिमजनिस्तु पाकविद्याया सष्ठ 

विनीना । तेवरयस्तत्छृतमन्नं॑भुक्तवा॒ “ अहो सुष्ठुसस्कृतमन्न, 
सु्ठुपकमिति” पाकञ्द्धि सशिरःकपं शछशखाधिरे । तता हिमज- 

निगौवुमारेभे । तच्छृत्वा सुफारोऽतुजमिदमाह् । भरातरश्रणु- 

पीडाच्खगीतिमाघुर्म कथं कि नर इव गायति । असौ युवा 
मधुरं स्मितपूवे च माषमाणोपि तुल्यबखमभ्या धैयेश्ोकाभ्या- 
माकान्तहृदय इव निमेख्मखदराशङ्क गाढविषाद्कन्केन कन- 

कयन्निवाखक््यते । कि वा भवेदस्य मनोव्यधायाः कारणमिति 

तौ सोदरो परस्परं सख्ेपतुः । 

तौ ्रातसौ तत्समानोदरसंबन्धमजानन्तावपि हिमजन्या 
गुणसम्पदा समाछृष्टचित्तौ ता सखप्रीतिपात्रं चक्रतुः । सापि 
यथाप्राणवह्कममनतरं विहायास्यामेवरुहायामभ्यामारण्यकयुव- 

भ्यामेवाजीवितान्तं सखन जीवेयमिति निश्चितवती तथा 

तयोरसिद्यतच् । या वत्मा अपनीताध्वश्रमाघरट्प्रामोपगमाय 

शक्ता भवति तावत्ताभ्या सह् तव्रोषितुमेच्छत्। 1 

अथ मृगयासम्पादिते सबेस्मिन्नाभिपे तेभेश्चिते पुनर- 
विकतरमधिगंतु सरगया गच्छत ती आ्रातरौ अससरारीर- 
तया षीडारोनानुयातुं शक्लाक । मदेैदुशसीजनितविषादः 
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चक्रवर्ती महया सेनया तमेवारण्यमागिमनु सलयाजगाम । यव 

हिमजनिरव श्त । 

अ्न॑तयो रोमकरेन्येन साकमाण्ट्देशमागतोपि तत्पक्ष- 
मव्य खदेश्षीयानियोक्तु नैच्छत् अपितु देशान्निष्कासित- 
वत स्सिहवरुस्यार्थे आग्खानीकेन मिधित्वा रोमकमर्योटरूमी- 

हितवान् । 
# 

40. हिमजनिस्खैरिणीयेवा्नतरस्य मनसि दृद्प्रयय आसीत् 
तथापि ^“ त्वदाज्ञानुरोधेन मया हिमजनिव्योपादिता” इति 

विसदेन स्खमुखेन निवेदितस्तदीयवधोऽत्यथमीप्सितोप्यश- 

निमेदीध्रमिव अर्न॑तरस्य हृदयं व्यदारीत् । अतएव वैराग्येन 

खोकयात्लाया निर्विण्णस्संग्रहारेषु निषूदिताना वीराणामनि- 
वपिनीं गतिमाप्तुं वा बिवासनात्पुनरागमनेन कुदास्सिहबख- 
दात्मनो वधमन्वेष्टु वा कृतनिश्चय आग्छमूमिमवततार । 

अथ हिमजनिधैरटपरामप्राधेः प्रवं रोमकसेनिकैर्जीवग्राहं 
गृहीता रोमकसेनाधिपतेखोसकस्य सविध निन्ये किंकरबेष 

धारिण्यास्तस्या रूपसम्पद्ा सद्या सेनाधिपः परं हृष्टस्ता 
सखसेवाया नियोजितवान् । 

अथ सिहवखो विपुल्सेन्यानुगतोऽभ्यमित्रीणस्संरत्तः 
तस्मिसद्रण्यं प्रविष्टे सुफाख्डकवारावपि व्यूढकंकटो धृतशिर- 
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खराणौ वमौसिगदाद्यायुधधारिणौ राज्ञोऽनीकमनुप्राप्नौ तो 
तरुणौ ५५ चृपस्यास्मत्पितुरेव सादाय्यं कमुमावां समुपलितो 
ख ” इलयजानन्तौ केवर भुजदंडकंङलयपनोदोत्कंटठगप्रेरितौ योद्धु 
जग्मतुः1 वराहकोपि ताभ्या सह प्रथनभूमिमाजगाम । स यौवने 
बहुषु समीकेषु विजयी योव।रणीभूत्वा छडधप्रतिठ॒ आसीत् । 
राजनि सिहवठे स्वक्रतपुत्रापहरणरूपापराधनानुतघ्रश्चिरात्तदु- 

न्माजेनावकारालामाय स्पदयन अख साधीयानवसरः प्राप्र इतिं 

हर्षण द्विगुणीकृतरणोत्साह आहो पुरुपिकाधिष्ठितो ऽहपूर्विकया 

संम्रामागणमभ्यप्रत् । 

अथ प्रावतेते हयोः पक्षयोदैयखुरोद्धूतधूत्लीपटर्समा- 
वृतवियदामोगं मेरीभाकारप्रतिश्चुन्मुख रितिदिगन्तरं परस्पराभि- 
हतयोधं शख्ाशखितरखतच्तुमुख्मायधन । एवं संप्रवृत्ते संम्रहारे 

यद्यनतरो वलाहकस्तप्पुत्रो च निजपरक्रमानुरूपं न व्यक्रमि- 

ष्यन् सिहवलो निहतोऽभविष्यत् आग्स्सेनिका चिहता अ- 

भविष्यन् एवं ते राज्ञो जीविते रर्चुः प विजयखक््णीं ्राह- 

यामासुः अथ युद्धानतर आकाक्षितनिधनमख्ममानो बिवास- 
नात्पुनरावतेनेन कुद्धाद्राज्ञः प्राणहरं दडं प्रतीच्छन् तस्याधिकर- 
तानामन्यतमस्य वश्चमियाय किकरीमूता दिमजनिस्तत्खामी च 
बंदीकृतो सिहवलस्याग्रत आनीतौ । तस्याः पूवैशन्रू रोमकसैन्य- 
नियुक्तो ऽयाचक्शथ्च बंदीकनः युद्धगरदीरष्वेतेपु सिहवरस्या- 
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खानी मानीतेषु अनन्तसोपि वधद्डं प्रापयितुं तत्रैव प्रबे्ितः 

अस्मिन्न्यतिकरे युद्धे कृतमहोपकारायानुरूपं पारितोषिकं 

दापयितुसुफाख्कुवाखाभ्यां साकं बराहकोपि सिहबर्स्य पुरत- 

स्सन्निधापितः राजसेवकत्तया. बिसादोपि तत्र सन्निहितः 

अर्नतरस्सस्वामिका हिमजनिभक्ितिविश्वासश्चाटी बविसादो न॒श्चं- 

सोऽयाचको बङाहकेनापट्टतो सिदहवबल्स्य पुत्रौ इयते सर्वे 

भयन्याकुखहद्या राजसभाया तस्थुः तेषा मध्ये रोमकदेशसेना- 

नीरे प्रथमं राजानमालापितवान अपरे तु भयकम्पिताद्खाः 

किमपि वक्तुमधीरा तूष्णीमास । 

हिमजनिरनन्तरं बीह््य र द्रवेपधारिणमपि तं प्रयभिजज्ञे। 
स तु हिमजनि प्रयभिज्ञातुनाश्च करात् । सा त्वया च कमजा- 

नात् । खकीयभगुक़ीयकं तस्यागत्या ददश । आत्मन आप- 
तितायाविपदोऽयमेव कारणमिति तया न ज्ञातम् । सखजनक- 

स्याग्रत एव साचारकोपरुद्धा बभूव । विसाद हिमजनि प्रय- 
भिजज्ञे। स एव सां पुरुषवेष पर्यैधापयत् । (इ्यमस्मद्वै- 
दारिकेव | दिष्टया जीवन्ती मया दृषा बङ्वकी भवितन्यतेवा- 
स्यारश्ुभ॒षिधास्यति । ” इति विसादो मनस्यचिन्तयत् । 
बलखहको हिमजर्नि प्रयभिज्ञाय कुबाङं जनान्तिकमिदमुवाष् । 

किं नासौ मृत्वा पुनरेढधसंज्ञः कुमारः 1 
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कुबाखः--सलयमयं चैद्रनिभाननः कमार आकारेण 
पीडाटमनुसवद्ति । 

सफाछः-- खत एवासौ पुनरागतः । 

वलाहकः नायं पीडाङः स ॒वेन्नूनमस्मानाखाप- 
येतं । 

खुफाढः--तमरण्ये मृतमपरयम् । स कथं पुनरवा- 
गतः ? 

वखाहकः--भवतु जोपमासख । 

एतत्समेऽनतरो सदीश्चासाणदडादेरं प्रियतिधिमिव 
निरीक्षमाणः तसौ । उपकरतिपारासयतस्सिहबरो दयाद्रेहद्यः 
क्षान्तापराधस्सन् मरणदडान्मा मोचयिष्यतीति भीया आत्मना 
कृत यु्रसादहाय्यमनंतरस्तत्पुरतो नोद्धाटयामास । हिसजर्नि 
सरसेवाया परिगृह्य पोषयन् छदस्तको रोमकसेनाधिपतिरेव 
राज्ञा सदह सभाषणमकरात् । महाधीरस्वान्ता महाङ्कसप्रसूत- 
स्सवादहिनीपतिः राजनमिद्मुवाच । “राजन् एतदट्ंदीभ्यो- 
पिष्कयधनमप्रतिगृह्य॒सबोनेताम्बधदंडेन योजयसीतति मया 
श्रतम् । अहं रोमकदेराबाली । सोमकजनोचितहदयेन युष्म- 
दविदहितं बधमनुभवितुं बद्धपरिकरोस्मि । किसवस्ति मे काचि- 
स्राथेना' । एवं ब्रुवाणस्सेनापतिः दहिमजनि राज्ञे प्रदशटये पुन- 
राह । “असो कुमार आंग्छजातिजः । अस्य निष्कयधनं प्रति- 
गृह्य मंचेनम् । अयं मक्किकरः । तादगनख्सो मेधावी विनीतः 
कमकरोदयावान्किकरःकेनापि प्रभुणा अनासादितपूवै इयवेदहि । 
यावन्तं कालं मा सिषेवे तावन्तं कां नानेनापराधल्वोपि 
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कृतः । अन्यान् रक्षितुं नेच्छसि यदि तदा एनमेकमपि रश्च । > 

अथ सिह बटस्सोत्कटं खदुहितरं हिमजनिमपहयत् । वेषान्त- 

रापन्ना ता न विवेद कितु बख्वत्तरया प्रका हृदये ज्ञापितो 

मनसीदमाह् । ““स्मराम्यस्याकरति 1 नूनमयं स्वापि मया चष 

इव प्रतिभाति । इत वा अयं दृष्टो न जाने । 

तां प्रति । “वत्स चिरं जीव } मया दत्तमभयं ते। 
मत्ता यम्यं वर व्रणीषे त ते ददामि । 

हिमजनिः । परमनुगृदीतासिमहानयं प्रसादः । राज्ञ- 

स्ताटृशविजयोत्सवकाठे यो यद्राछति तत्तस्मै वितरणमेव बर- 
प्रदानं । ततस्ते तलबयास्सवै “अय वाटकिंकरो रानस्सका- 

साक्किमभीषटमभी सतीति श्रोतुमवदधुः । अथ लासकस्तदानीं 

तामाह । “वत्स { नाहं प्राण परीप्युः त्वया प्राध्येमानम 

भीष्ट-महं जाने । 

हिमजनिः । प्रमो ! न हिन दि। ममान्यस्राथंनीय- 
मस्ति । नाह याचे त्वस्राणानच् । वारुस्यास्य कृतन्नतामरोच्य 
रोमकसेनाधिपतिर्विस्मयाविष्टो बभूव अथ हिमजनिस्याचके 
बद्धृष्टिराह । राजन् । वल््यमाणादरादन्यं न याषे । खाशगु- 
जिसक्तं तदृगुःशयकमयाचकेन कतस्समासादितमिति प्र्ट- 
व्यम् । तेन सोपपकत्तिकमुत्तरं दातग्यं । सिहवरोऽगुन्दीयक- 
स्याधिगसः विस्तरेण वक्तव्यः समीचीनप्रतिवचनदानाभावे त्वा 
रोष्टवातं घातयिष्यामीययाचकमभाययत् । 
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अथायाचकः पूर्वाक्तभकारेणानंतरस्य जायापरीक्षणाधे- 
मात्मना कृतपणबन्धं तत्सिद्ठये सखदौजेन्यकस्पितकपटेपाथं 
च सविस्तरं कथयित्वा एतत्खवे मत्करृयमेवीत अभ्युप 
जगाम । 

सखकनधनत्रानवद्यचरितरे प्रमाणभूतमेतदुपन्यास श्रुत्वा 
नन्तरो वागतीतमानन्दमन्वभूत । तदा अडिति तल्नन- 
समूदातपुरतः प्रधाव्य ष्दाप्रिये हिमजनि ! तत्काठे स्वथि 
निघणोऽस्मि सवृत्तः 1 अष्यतु भवती मसापराधमिदयाक्म्द्- 
न्कठिनोहमिमा राजङ्कमारी हतुं बिसाद् मत्सेवकमाज्ञप्रवान- 
स्मीति सिहब्स्याप्रतः निजनचृश्ैसत्वं प्रकटीचकार । ततो 
दिमजनिभेतैः परिदेवितानि श्रत्वा असहमाना अहमेवास्य 
व्यसनस्य कारणमस्मीति विचिलय यावदहमिम गृहवेपमपनी- 
यात्मान नप्रकाञ्चयेच तावदस्य मनस्सास्थ्यं न जायेतेति मत्वा 
पुरुपवेषमपनीय यथापूव खवेषं जमाह सोपि ता प्रिया ज्ञात्वा 
दुःखं विश्या च परियञ्य आनदसागरनिममरस्तस्या पबौभ्य- 
धिका प्रीतिमुवाह । 

सिहवबलेपि चिरन्टं कमार विचित्रतरदैवयोगेन 
पुनरेडध्वा परा निवरैतिमाप पूवैतोप्यधिकतरं पित्प्रेम तस्याम- 
द्दायत्. । अनतरस्य न केवट ्राणरक्षणमपि तु सन्मानेन 
तस्य राजभवनानयनमपि अन्वसमंस्त । 

बखादकञ्च राज्ञि खकतापराधं विवरीतुमयमेव समु- 

चितस्समय इति सुफार्छवाखावाद्ाय राज्ञे समप्यं “'देवहमौ 
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भवदीयो नष्टौ मारौ गीधरविर्विलयवेहि । रोरावएव 
मयापह्टतौ इयवो चत् । सिहवच्श्च वर्षीयांसं तं बलाहकं चक्षमे 

सवोनदस्यंदिनि तत्समयेकृतापराधानपि दंडयितुं कोनपति- 
रुतसषहेत । 

सिहबलखो नष्टर्ड्ययोयवराजपदाहेयो भुजवीयेश्चाखिनोः 
पुत्रयोने्ट्डयाया दुदहितुश्च पुनस्समागमेन आनंदपरव्ो 
बभूव । 

किकरवेषधारिणी सती सती हिमजनिः पुरायं सिषेवे 

तस्य सेनाधिपतेः प्रसयुपकरति कतुभेदानीमवसर रेभे । राजा 
च॒ दुदहिवरप्राथेनया तत्क्षणमेव तस्य सेनाधिपतयेऽभय 

प्रादात् । तस्य मध्यस्थ्येनैव उभयोः पक्षयोस्सन्धिः कृतः । 

अथ सिहबर्स्य पापाश्चया द्वितीयजाया स्वसंकाह्पत- 

कायैसिद्धेभंगात् मभ्नमनोरथा पश्चात्तापसमन्वितष्टदया 
खप्ररणोस्थापिते कस्मिित्कलठहेनिषूदितं स्वपुत्रं कटादं 
सखचक्षुषेव दृष्टा पुत्रशोकात्यौ रुग्णीमूता प्राणान्विजहो । 

एवमयं दुःखव्यतिकरोऽस्याः कथाया आनन्दपरि- 

समानि मनक्ति ये साधवस्ते सर्वे संतोषिता इयेतावत्कथनमे- 

बाल्म् 1 दुरास्मा अयाषचकोपि मोधीकरृतनिजकपटोपायो 
राजावुब्रहेण लैग्रहं विना विसष्टोऽभूत् । 

सिहबख्वसितरं समाप्रम् ॥ 
र 
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{ {20627 = धनिकः--ऊन्तख्देदाधिपः हु 

‰ 112006४) = सुपवो--राजवलमः 

३. 8814० = भासुरकः- सेनाधिपतिः = 

4 कुमतिः--सुपवेणोजाया 

5, 1210010 = रुषिकः--धनिकस्य ञ्येष्ठपुत्रः ॥ 

6 [0310310 = वहमः---धनिकस्य कनिष्ठपुत्रः. 

^ 7168०6८ = सुजातः भासुरकस्य पुत्रः. 

8 12५08 = मखद्पेः मल्यदेशाधिपतिः-सुपवेणदशातरुः 

१. {3177270 ००८ = भरणारण्यम् 

10 2 प510°2€ = सेनाधनाद्रिः 

6112८68 =7 
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----कदि----~ 

६५ ८. 

आसीद्विनमिताशेषरिपुमण्डलखो सण्डडेश्चर्चिररशेख- 
रायमाणदरासनरशासनातिखंविजनमयप्रदोऽमयप्रद्क्शरणार्थिना 
शिश्टसम्मतोऽनुरक्तप्रजः धनिको नाम राजा न्तल्देशस्य 

पाख्कः । तस्मिन् राज्यं शसति सति अभूदेकस्सामन्तस्तस्य 
मित्र सुपवीख्यः । अयं राज्ञस्सन्निहितबन्धुः । अनेकसाम्प- 
रायेपु निजदोदेण्डविक्रान्तिविनितारिसंघः राज्ञो बहुमान- 
पाठं बभूव । 

अथैकदा सुपवां ऽन्येन भासुरकनान्ना सेनाधिपतिना 

शतरून्पराजिय संमामविजयरक्ष्मीसनाथो निजपुरीं प्रति निव- 
तेमानोऽद्युद्धतप्रसंजनां कांचन जागर्मूर्मिं समया आगच्छन् 
मध्येमागं स्ीवदाभासमानामपि सकूर्वाना तिख्णामाङृतीनां 
हटादैनेन जातविस्मयो बिरमितगतिस्तत्रैव तसौ । ताः 
विशीणैत्वक्तया प्रचंडवेषतया च मयै धमौइव न दृटशिरे । 
एवं विधास्तावीक्य प्रथमं सुपवांसम्माषणोद्त आसीत् । तावता 
प्रकम्पिता इव हृश्यमानास्ता एकैकास्रनासाम्रनिहितजीणागान्नि- 
नेयवारयत् । तासां प्रथमा सुपबौणं वीक्ष्य शश्रभो | बन्दे 
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भवंतमिलयवोश्वन् । एनादशचैः प्राणिभिज्ञोतमात्मान बिविदय 
स सेनानीरीषदपि मनसि विस्मयं नावाप । तता द्वितीया 

कन्तर्देशाधिप ! ” इति त संबोध्य प्रणनाम 1 तत्सभाजनं 
सोप्यगीचकार पुनस्ठरतीयापि ““राजन् † खस्ि तेऽस्तु त्वमस्य 

देशस्य राजा भविष्यसि" इत्युक्ता विरम । एतासा भूत- 
विकेषाणा भाविफरवेवनेन सुपवौ नितान्तं बिस्मितोभून् । 
यतः । यावद्राज्ञो धनिकस्य पुत्ता जीवन्ति तावन्मनसापि 

मम राञ्यमीदहितुमवकाशो नास्तीति सुपबौ ददं जज्ञो ततस्ता 
भासुरकाभिमुखा भूत्वा प्रहेच्िकासदश्चया वाचा इत्थमुदीरया- 

चक्रः ““4धनिकाद्धिको न्यूनश्च भविष्यसि । न तथा सुखी 
अपितु सुखवन्तरः न कद्ाचिद्राञ्यं त्वदायत्तं भविष्यति । 

तथापि स्वद्नन्तरं तव पुल्लाः कुन्तख्देशस्याधिपतयो भवि- 

ष्यन्ति ” इति भाविफलर्मावेय तासिखसिरोदधिरे । तन- 

स्तौ उाकिन्य इति निध्चिक्यतुः । 

अथ तयोरेवमाकस्िकमूतदशेनं चवितयत राजदूता 
आगय ““सम्रामे भवन्पराक्रमसंप्रीतो धनिकस्तुभ्य कद्रदेश्चा- 
पिपयं दातु छतनिश्धयसिठति । अशृतकारविख्बमागतु- 

मभिर्षतीत्यूचुः । भूताना भाविफटनिवेदनमद्यैव यथाथेमिव 
प्रतिभातीति सुपवौ बिस्मयाङुखहदयो बभूव । एवमेव चती- 
यभूतस्यादेशोपि नूनं सिच्छेत् । यदा कदा वा इन्तखानां 
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राजा भविष्यामीत्याश्चोत्तरगितहृद्य आसीन् । भासुरकमि- 

स्थभाह् । आर्य भासुरक ! डाकिनीभिर्भद्िषय उक्तस्समादेशेऽ 
ञ्यभिष्वरितं फठिते खस्पु्ाणां राज्यप्राप्निः कथं वितथीभवति । 

भासुरकः--राज्यप्राण्याशा भवतं राञ्यप्राप्तये प्रेरयति । 

केतु एतासा नक्तवरीणा वचनानि शुद्र विषयेष्वमोघानि भवे- 

‡ । यदि तद्र्नं प्रमाणीक्रय महत्कायेमनुष्ठातुं प्रघत्ता 

भवेम तर्हि खटीकरणमेव फलम् । तस्मान्तादशेष्वर्थषु नास्मा- 

दृशः प्रयतितव्यमिति भास्रकेणानुदिष्टेपि सुपवो क्षणदाच- 

रीपापोपक्ेपेषु जातदढगप्रययस्तस्रश्ेति कंतरुराञ्यपदप्ाप्ुबद्यम- 
एवादर्निदं मनो व्यदधात् । 

[क 

| 

यु 
भ्ल 

अय सुपवो खगरहमेय डाकिनीना भाविसुष्वनं तस्य 

पाक्षिकसिरद्धि च मायोये न्यवेदयत् । सा सवेदा दु्टह्दया 
ठौश्वयेकाक्षिणी च धर्मेण केवतरेण वोपायेन भतैरत्कषौ- 
धिगममेव चकमे । चृरंसव्यापारपराङ्मुखमपि मतोरं भूता- 
देरासिद्धयथं राजवधः कर्तव्य इति दृढं प्रणुनोद् । 

राजा धनिकः प्रसादाभि्खस्सनच यदा कदा वा प्रधा- 

नराजवह्भान्समाजयितुं तेषां निकेतनानि गन्तुमभ्यस्तः । 

तथेव तस्मिन् दिने श्वपुबलाभ्या रुविकवबहमाख्याभ्यां सामन्त- 
सपैरितयनुयायिवगेण चान्वीयमानो रिपुबिजयसम्पन्नं सुप- 
वाणं द्रं तदरहमगात् । 
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अथ महेद्रहमेयसच्धिभमतिरमणीय सन्निवेशांमदमारुता- 

धूत्षालाप्रपलवेः कूजन्नानाभिधयविहङ्ञ मङ्खटनि्मितद्कलायसलङ- 
कुठैस्संफुद्छसुमामोदभरितदिगन्तरेः द्रमवरेराघृतं मणिमय- 

सोपानपर्ष्किताभिर्विमख्जख्पूरिताभिस्सोगन्धिकपस्मिन्ोद्रा - 
रिणीभिः हंसकारण्डववक्रवाकादिजख्वयःकटकल्मुखरिताभि- 

दीर्धिकाभिर्विराजितं सुपवेणस्सोधं विलोक्य विस्मयाकुखः 
प्रयास्पदविहरमाणपुष्पन्धयनिचयद्च॑करिरभिनन्दितागमन इव 
मरंदक्षीकरवाहिगन्धवहस्तनन्धयेनापनीताध्वखेद्ः मनगतं 

पापाशय स्मितैरेव निगृहन्या ऊमत्याख्यया सुपवेजायया 

्रतयुद्रतः अन्तर्निगूढकालसपं ऊुरमितमार्तीरुतानिकुज मिव 
तन्मन्द्रि प्राविक्षत् । 

ओपवाह्याद्वतीये सुपवेणा निर्दिष्टं राजाहेमौपकायं 

सपरिवारो भेजे «८ अथ विश्रम्य युतं निवेद कास्यकृखमुप- 

नीतानि ग॒णवदयन्नान्यभ्यवह्य मागेपरिश्रमापनोदनाय श्चरीर- 

रक्षिपुरुपाभ्यामधिष्ठितं मृदुङ्छय्यासनाथं शयनागारं प्रावेषेशच 

सुपवेक्रतातिथ्येन सजातासाधारणधीतिस्स राजा धनिकः 
प्रधानराजवह्मेभ्यः अधिकतेभ्यो महाह पारितोषिकजातं 

दापयामास । 

अथ भयङ्करो निञ्छीथसमयः प्रावतेत  अस्मिन्समये 

लको निद्राप्रमुषितसंज्ञो तकल्प इवाबभौ जारचोरो विना 
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न कोपि वहिस्संवरति शरारवः पयैटन्तीतस्ततः सुघ्राना 

जनानां मनांसि दस्खप्रदूषितामि भवन्ति एतादृशसमये प्रसुप्तस्य 

राज्ञो वधं कारयितुं कुमतिः प्रबुद्धा आसीत् यदि सुपवो 
साहसिको टृश॑सोऽभविष्यत् खैणानदे लोकगर्दितं कमै कतुं 

कुमनिस्सवयं नोपाकरमिष्यत कितु स सदयान्तःकरणः कापस्येन 

सजातीयं मनुष्यं हन्तुं नैच्छत भायेया म॒हञहुः प्रचोदितोपि 

नैतादृशं राजवधरूपं घोरकमै विधातुं न मे हस्तः प्रसरतीति 

दृढं न्यषेधीत् । 

तदुपरि सा स्वयमेव धनिकस्य श्िरछेन्तु मध्यवस्य 
रक्चिपुरुषौ सुरा पाययित्वा कृपाणपाणी राज्ञः प्यकसमीप- 
समुपगम्य यावत्तस्य मुखं सम्यकृन्यरूपयत्तावत्स्वपितुराकृतिं 

तस्मिन दषा मनस्सकोषेन चिकीर्षिते क्मेणि प्रवर्तितं न 

राशाक । 

अथ सा मतोरं प्रोरीपयितु पुनस्तनिकटमाजगाम 

सोपि डोरिकातरहटदयधिरं बहुविकस्पानकसेत् तदकरणे 

बहय उपपत्तयस्संतीति मेने तवर प्रथमतस्स राज्ञः पादपद्मोप- 

जीनी सन्निहितो बंधुः विशोेषतस्तस्मिन दिने आतिथ्यं प्राह- 

यितुमाह्तः अयं धनिकोपि महात्मा, अनुरक्तप्रनः ध्मैरतिः, 
तस्मादीटश निर्निमित्तं हन्तुं मम न रोचते अस्य प्रसादेनैवाह- 
सुच्चपद् प्रापितः अनेन क्ररकमेणा मम कीर्षिः प्रतिष्ठा च विन- 
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शयेतापिति मनसि दीधमाद्ुखोचे । न मयेदमकायं कतैव्यमिति 

निश्चितवन्तं भतोरसुपेय क्रूराशया अविवाल्यग्रहा कुमतिरिद्- 
माह-अतिसुकरमेतत्कायं द्रतनिवैयं च एकक्षणेन साध्योयमथेः 

कृत्ख्रस्यजीवितकाङ्स्य सुखहेतुभेवति भर्वास्तावद्धरूः चच 

चित्तश्च अहंतु स्मिताक्रूरार्कृतमुखवंद्रं स्नन्धयशिष्चं मातु- 

रुत्संगादाकृभ्येकेन शा्राघतिन स्फुटितमसतिष्कं कलु प्रमबे-, 
यम् अपिच मघुपानमत्तयोगोढनिद्रावक्षंगतयोसतद्रात्ररक्षकयो- 
रिममपराधमारोपयितुं सुकरमिव पश्यामि एवं भायेयोक्तं 
नियम्य सुपवो एतत्साहसकमौनुष्ठातु मनो ददीचकार एवं 
कृतनिश्चयो निरितकृपाणमादाय धनिकस्य प्रावरकमन्धकारे 

सनै प्रविवेश प्रविंशंस्तत्र स्लोपरिपतनोदयतं शोणितविदुरूषिनम- 
परं कृपाणमपरश्यत् प्रसारितकरेण तस्यादानाय यतमाने न 

किमप्यदृश्यत करिष्यमाणवधकमेणा व्याङ्कछितयुदरेस्युपवेण- 
स्तत्कालेत्पन्नया आान्येव तथा प्रयभात् ततो भयश्चकाभ्या 

विमुक्त एकेन खड्गप्रहारेण चिच्छेद तच्छिरः एवं राज्ञि 
धनिके सुपवेणा व्यापाद्यमाने तत्पार्् प्रसुप्रयोरक्षिपुरुषयोरेको 
निद्राण एव जहास अपरः ५अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यमिः'लयाचकन्द् ? 
तदक्रंद्रवेणोभो प्रबुद्धौ सह परिवाराय राज्ञे “ स्वस्ती ” 
त्युक्त्वा जगदीरं स्तुत्वा पुतनर्निद्रा गतौ उत्खप्रायमानयो- 
सयोस्तद्हश््ण्वन्नन्िन्द्द्रहिरवस्थितस्युपवो सखयमपि स्वस्तीति 

१ 
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वक्तुं यतमानस्साभ्वसतिरेकसंजातगद्रदस्वरेण दछप्नाक्षरं 

खवाचं न चाक समापयितुम् । ¢ मापरं भेषीः सुपवों 
चेतनां पुष्यन्तीं निदुष्टा निद्रासुपहन्ती  व्यु्चरन्ती वाक् 

श्रयमाणेव आसीत् ८८ मातः पर भैषी रिति वाग्गृहममितः 
पुनः पुनरुदचरत् तादशभर्यकराभिर्निजमनःकदिपतथान्ति- 

भिरुपेनस्सुपवो खसंकर्पसिद्ध श्रोतुं प्रतिपाख्यन्तीं भायोसुपेय 

चिकीर्वितं कमे अव्याहतं कृतसियचकथनं ततः इुमतीराजव- 

धमहापातकेनोनपन्नवुद्धिचाचस्य गाढविषाद्कट्ुपितषहटदयं सजा- 

तानुश्चयं मतीरं सनिपलय क्षतजाई कृपाणं तस्य हस्तादाद्ाय 
्रक्षान््यामास राजा तन्निकटे सुप्राभ्यामनुचराभ्यामेव निपूदित 

इति यथा लोकौ मन्येत तथा तद्वासासि रुधिरबिन्दुभिराकिष्ट । 

अथ रजन्या प्रमातयाप्निगृहुनीयं तदधकमै पुरयां 
सवेलाभिव्यक्तमभूत् 1 सुपवो तज्ाया च राज्ञ अतर्कितोपन- 
तमरणेन महदुःखमभिनिन्यतुः । तत्र सुप्रेन भटद्रयेनेवेदं कमे 
कृतमिति केचिदहाचक्िरे } अपरेतु सुपर्वैव कृतापरधी इय- 

साकिषत यततः प्रायो रोके श्युद्राणासुच्चतरपद्प्राप्रपाश्चान 
विद्येत । राज्यलोभेन सुपर्वेवेतदारुण कमै कृतवानिति वक्त 
युज्यते । एतद्वा द्रो रजयपुलौ प्राणपरीप्सया कादिरीकौ 
बभूवतुः । तयोर्ज्यष्ठो रुचिकः खाटदेद्याधिपं शरणमियाय 
कनिष्ठो वभो दृद्यान्तर जगाम । 
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इत्थं दायादैयोराजपुब्योरुत्तराधिकारिणोरभावात्सुपवौ 
तद्राज्य खवश्चे चकार । अभिषिक्तश्च एवंभूतादेशोऽश्षरख- 
स्सिद्धः । 

एव॒ राज्यप्राप्नावपि तौ दम्पती ऊकुमतिसुपबोणौ 
(“मासुरकस्य सूनवो राञ्यं पारयिष्यंती"'ति भूतादेशयविरोषं न 
विसस्मरतुः । एतदेव मुहुमहस्स्छतवा स्त्वा एवं मनसि 

वितयनस्स्म^“किभासुरकापलयसस्मद्राञ्यासने निषस्स्यति? अस्म- 

विषये सिद्धस्सभूतादेश्ः । मासुरकविपये यथा षाभवेत्तथा- 
स दुरात्मा सपुत्रो मारयितव्यः' 1 इति निश्िक्यतुः 

एतस्रयोजननिष्पादनाय उत्सवन्याजेन चछरत्छ्यं राज- 

वल्भवगं सज््यै निमत्रयांचक्रे । भासुरकं सुजातनामानं 
तरसुतं च निमत्रितवान । तस्मिन्नधेरावस्मये तमः पटरमे- 

दुरेण येन पथा मासुरक आगन्छेत्तन्मागेमायु वपाणिभिवीतुक- 
पुरुषेरुपरद्धं कारयामास । अथ तपसी भासुरकस्खपुत्रेण 

साकं तद्रभ्यया गच्छन् घातुकपुरुपेदैदयममणि गद्याविद्धो 
ममार । अथ तस्मात्तुमुल्जनसम्बाधास्देशात्सुजातः कथं 
विदात्मानं विमोच्य परायितः । तस्माल्सुजातातप्रावतेतैको 
राजवश्चः यस्सुिरं प्र्चशास कुंतखराञ्यम् । 

अथ म्दुरीखा सदाचारकोविदा राजगौरवाभिज्ञा 
द्वी इमतिर्मोजनाय समवेतान्सर्वानतिथीन साद्रमभोजयत् । 
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सुपवी राजवलमैस्ला्मतैश्च सोकस सम्भाषमाणः ““किमसो 

मे प्रियमित्रं मासुरकिञ्िरयति ? को वा भवेद्धिलम्ब हेतुः ˆ । 

इति तस्यासान्निध्येन चिन्ता नाटयन् भोजगो्यां विजहार । 

तत्समये सुपवेणो भटैघोतितोसो भासुरकः पिश्चाचतामापन्नसत- 

दहं भविश्य वेलासने निपसाद् पुरा सुपवो पिश्चाचान निभेयम- 

सकरखयक्षेण दृष्टवानपि एतद्धोराकृतिमबलोक्य भयातिरेक- 

द्िवणेवदनस्सघरत्तः । पिश्ाचदत्तटष्िरितिकतेन्यतामूढोऽपगत- 
पोरषावष्टम्भस्स्तबथो वभूव । रत्वं वेत्रासनं सभय बद्रदृष्टया 
वीक्षमाणं नृपमेव पर्यंतस्तस्य देवी इतरे राजन्याः परेवारच्च 

असोविश्चिप्रचित्ततामवापेति मेनिरे । अथ देवी मतोरमुपगस्य 

रहस्येवमुघाचच । आयैपुत्र { भ्रान्त इव स्श्यसे । तस्यां 

रात्रौ धनिक वधोद्यतस्य तव रल्येन्तरिक्षे यथा कृपाणद्ेनं 

श्रायाऽभूदद्यापि सेव ् रान्तिस्ते मनः कटटुषयति । एवं व्या- 
कुरीभवितं नादक्षे स पिशाच अगल यत्र निषण्णस्तस्मास्म- 

देशान्न तिरोदधे तदृशेनाससुपवौ अतिभीतस्सदस्येस्सद संरूप- 
न्नपि अनवहित आसीत् । अथेयुक्तेरपि भयविहे- 

वेचोभिः पि्ावेन सह वभाषे । बवधरहस्यं प्रकाश्षीभवेदिति 

भीया देवी “'्एव विधेन व्याधिना सुपवो अहुः पीड्यत इति 
व्यपदिश्य सत्वरं सवोनतिथीन् खगृहान्प्रपयामास । सुपवे- 

णस्तस्य भायांयाश्च निद्राराल्लो भीषणेस्छप्रैवयौहन्यत भासुरकस्य 
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वधादधिकतरं तत्पुत्रस्यापसरणं तयोमेनः अव्यधत यतस्स इतः 

परं राजर्वंश्चस्य प्रबतेथिता भविष्यति । स्वपुत्रान् राञ्यासच्या- 

वयितु शक्तुयात् । इति चितया तौ दंपती मनस्खाखय न 
केभाते। 

अथैव गच्छति कटे सुपवौ पुनडीकिनी सविधं 
गत्वा स्मविष्यल्लीवित सुखदं दुःखदं वा भवेदिति ज्ञा 
निश्वेकाय कचिद्रण्ये अन्विष्यान्वि"य कस्या चिद्विरिगुद्यया 

मनुष्याणा माविञ्चुभफछ्नानाय मन्तैराक्षसान्वशीकलँ कस्मि- 
िन्मयातं बोक्त घोरकमेणि व्यप्रतास्ता ददश । तत्क्मैनिवै- 
तेनाय तत्लोक्तानि वल्यमाणान्युपकरणानि ताभिस्संपादितानि । 
मण्डूकः । ै ख्पायिकाः । काकोदरः श्ुद्रगोधानयन । शनि- 
हाकृकखसजवा । उदकपक्षुः पार्मनस्यशत्कानि । धरकस्य 

दरू सकरस्योद्रं डाकिन्या सृतकरेवरं अजाष्ीहा इयेतानि 
सबोणि प्रशुश्चरावजठे निधाय वहिना श्रपयित्वा गाढतप्तं तच्छ- 

रावं मकेटरक्तन॒ शीतटीवक्ुः । पुत्रादिन्यास्सूकयोरशोणित- 
मस्मिन शरावे पुपुरिरे | घातकस्गुडनिषवतवसामने प्राक्षि- 

पन् । एतैः मायाकमैमिस्वष्टच्छानसुत्तराणि दातं राक्षनी- 
स्खायन्तीचक्रः । 

अथ ता डाकिन्यस्सुपवाणं वीस्येवमूचुः राजन् अद्य 
रते पिशाचा मवलपच्छाना सम्यच्युत्तराणि दातुं ससथौः 
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तान् प्रच्छ ततस्सुपवौ स्वयमध्यक्षितेभ्यस्तदोराभिषारकमेभ्यो 
भीतिमनाप्रुबन्तुवाच क ते पिश्चावाः तानह॑द्रषटुमिच्छामि 

ततस्ताभिराषटरूताख्रयः पि्चाचास्तस्य॒ पुरतः प्रादु वेभूवु; तेषा 
प्रथमस्तं नाञ्ना आहूय ° राजन् { मख्यनरपतावप्रमत्तां भव "" 

इयाद् संपवौ तेनोपदेशेन संतुष्ट आसीत्. यतस्समखदर्ण 

मख्याधिपतिना बद्रवैरः । 

दिवीयो रक्ताक्तस्य शिशोराकारमुदढदहन् सपवोणमिद्- 

मूचे सुपवैन ! मनुष्य्मामेषीः न कोपि योचिजः त्वां प्रधषेयितुं 
शक्तः साहसिकः धैयेवान् सखिरधीश्च भव इति तच्छ्रुत्वा 

सुपवौ इत्यमाषकंद *मखदधै ! सवर्प भव चिरं जीव 
किमह स्वत्तो बिभेमि तथाषीतः परं त्वयि द्विगुणतरमम्रमन्तो 

भविष्यामि त्वा यमक्षयं प्रापय्य निर्भीक) वज्रनिर्घोपिणाप्यनु- 

पहता निरद्रामचुभवामि ˆ 

तस्मिन्नखपे निष्कान्ते ठतीयो मङ्कुटमडिताभकाकृति- 

्क्षपाणिस्सनदर्यत अथ सोपि सुपबोणमालोक्य ५ उपजा- 
पेभ्यो न भेतव्यमिति तं समान्वास्य प्राह ८“ याबड्धरणग्रासतर्- 

गहनं सेनाधनाप्रेरपरि नागच्छति तावद्विपुभिने विजेष्यसे 
इति ‡ सुपवो “ साधूक्तम् कोवा अरण्यमुन्मूल्य धरण्यां 

सचारयितुं श्यात् अर्हं पुरुषायुष जीवीमविष्यामि दारणा- 

कांडमत्युना नापाच्छिदये कित्वेकं ज्ञातुमिच्छामि तन्मे कथय 
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यद्यसि ते चातुयं किं कदापि भसुरकस्यापयं मद्वाञ्यमपह- 
रिष्यति ” इति प्रच्छति सुपवैणि तच्छरावो भूमौ निममल 
गीतध्वनिरश्रयत अष्टराजप्रतिरविवान्यस्य निकटे दृष्टानि तेषु 
चरमो मासुरकः वहीनामितराकरृतीां प्रतिर्विवानि धारयदहपेण- 
मेकं हस्ते गृहीत्वा रधिरदिग्धागस्सुपबोणं वीक््य स्मयन्नेने ते- 
भ्योऽदश्चेयन अथ सुपवो मदूर्नतस्मेते भाघुरकस्य पु्ा मद्राज्यं 
पार्यिष्यंवीति जज्ञौ अथ ता डाक्िन्यः मधुरगीतखयैः 
नतेनेश्च सुपवोणं नंदयित्वा तिरोद्धिरे एतत्सवं मनस्याकरस्य 
सुपवों अ्चुभपयवसायीति मेने । 

डाकिनीगुहाभ्यंतराष्विनिष्कम्य सुपो खगृहं गच्छन् 

४4 मख्याधिपो मखद्पैस्सुपवौणं राञ्यास्च्यान्य राज्या रुचिकं 
धनिकस्य प्रथमयपुत्रं राज्येऽभिषेक्तुमिच्छया युदसन्नहनायागदेशं 
गतवानिति वातां शुश्राव । 

एतद्वातश्रवणेन कोधाविष्टस्मुपवबौ मखद्पैस्य दुभैमव- 
स्कं तेन गृहपरियक्तान शिशन जायां च निषूदय तावता 
अविरतक्रोधो दविष्ठानपि तद्रन्धून्निजकृपाणधाराजलठे निम्ञ- 
यामास । 

सुपवेण एवंविधैः करृरकमेभिस्सरवै राजवछभास्तस्मिन्न- 
परक्ता वमूवुः तेषां समथोः केन अभिेणनं करिष्यतो 
रुचिकमखदपेयोः पक्ष समाश्रिताः अपरे सुपैणोभीतास्खयं 
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सं्रामे अप्रविष्ट अपि रहसि तयोर्धिजयमाचकांक्षुः कमेण 

तस्य शौ प्रतापश्च क्षयमीयतुः सवौ प्रकृतयस्तं दिष्टिषुः न 

कोपि तस्मिनश्रीति गौरवं बाऽद्दोयत्. स सर्वेषां राकासपदमा- 

सीत् मृतस्य धनिकस्य प्रजानुरागायाभ्यसूयत नेतः परं सघ- 

निकरशख्चविषादिनावाखदेश्ीयाभ्यसूयया वा वेदे श्िकसेन्य- 
समूद्ेन वा न वाध्यते केवरं स द्रोहपरेरेव विनाशितः । 

अथैवं गच्छति कारे दुस्खप्रभीतस्ससुपवो यस्या 
उत्संगे शिरो निधाय शयितुमभ्यस्तस्सा भवेषु जिनकमेफकमोत्त 
देवी खोकनिन्दा सोदुमसदहमाना विषपानेनात्मानं व्यापादित- 
वती 

एवं स॒सुपवौ मित्रबन्धुसुहृत्परिजनादिना परियक्त 
एकाकी वभूव प्राणनिरपेक्षो मल्युमभ्यर्षन् यथासाधेका 
महया सेनया तमभियोक्तुं प्रयासीदत्तदा प्राग्भवं घैयं स्थेयं 
चावटम्ध्य दंशितस्सायुधस्संम्रामं प्रविश्य मतुमियेष । 

अपरं व डाकिनीना उरषावचनानि दृढं बिदाश्धास °नन 

कोपि योनिसम्भूतसत्वा विजेतुं शक्रोति यावड्धरणारण्य सेना- 

धनाद्रि नोपगच्छति तावच्वं शन्ुभिरजेथ इति ताभिसक्तं 
श्यथाभरणारण्यस्य सेनाधनावलरोपसात्तिरसभान्या तथा शत्रू 

भिमेद्पराजयो ऽप्यसंभान्य इति स मेने एवं पिशाचव्वन- 
प्रययादात्मानं निरपायं मत्वा सवेसैन्योपयोधसहमात्मीयं दुगै- 
मशिश्रयत् शतोरागमनं प्रतिपाख्यन्नासीत् । 
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अत्रान्तरे भयकम्पिताद्ध विच्छायवद्नस्सखय दृष्टमपि 
वाचा वहिर्निवेदयितुमराक्त इव भासमानः कथिद्वातोयनस्समा- 
गय श्चिरोनिहिताजचिस्तस्मे सरापथं व्यजिज्ञपत् । ५" महा- 
राज { सेनाधन्वख्मारुह्य अधोर्वक्षिमाणेन मया सेनाधनङ्कध- 
राभिमुख मसणारण्यस्य चरन दृष्टमिति ” । सुपवो सकोपं स- 
षावादिन { किकरापदाद् † कि गृषोदययानि भाषसे पय ! इदानीं 
त्वा शुमासोपयामि अथवा यदि त्वदुक्त सलयमपि न तन्मे 
गणनीयम् ` अधुना सुपवो नष्टधृतिस्सदिग्धार्थे मूतवष्वने 
स्याद्ुरम्त् याबद्भरणारण्य सेनाधनाद्रि नोपसपेति न 

तावत्तस्य भीतिः इदानीं तत् सच्चा तथापि स इत्थ सनस्य- 

चिन्तयत् “यदि पिद्याचेनोक्त वश्वस्सय भवति तर्हिं सन्नद्धो 
नेखिदश्कश्च भूत्वा सेनामुखं प्रवेत्यामि अत्र सातु वान्यत्र 

पलायितु वा नोत्सहे नातः परं मे जिजीविषा एव जीविताश्चा 
छित्वा उपरुढनिजदुगोणा सिपूणामभिमुखं जगाम सन्देशदरे- 
णाघ्यक्षीकरतमरण्य्लनरूपाद्ुतमित्थं व्याख्यात रुचिकस्ख- 
सेन्येन साकं भरणारण्यं समया आगच्छन् दक्षस्सेनाधिपति- 
रि शत्रुभ्यस्खसेनिकाननिगूहितु धृक्षविटपान खंडयिसवा एकैकां 
शाखां करेणावङनितुं सवोन्पदातीनाज्ञापयामासर हस्तगततरू- 
शाखाम्रच्छादिताना भटानाममियानं दूराइदयमानं सत् बातो- 
हरस्य मनस्यरण्यवटनधातिमुत्पाद्य भयमजनयत् एवं डाकिनी- 
वष्सामथेस्युपवेणा अन्यथा गृहितः एवं नष्टस्तस्येकः प्रयया- 
ठबः | 
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इदानीमुभयोः पक्षयोस्समवतेत ॒ घोरस्संग्रामः तत्र 

केचन भिवद्ड्दव्यपदेरिनस्सुपवेणः पक्चमवर्ञ्य कृतसहाया 

अपि सुपवैणि जातविदटेषा रुषिकमखदपयोर्विजयमाक्षंसन् 

तथापि सखपक्षीयेरकृतावश्टम्मस्तीव्रकोपोदीपितो निजपरक्रमानु- 

रूपं खदोदंडग्राचंङ्यं प्रकटयच कृपाणविक्षेपेणाभियोक्तन 
विख्ख्चः खडयम् मखद्पेमसिपपात । त वीक्ष्य सुपबो “'मखद्- 

चैत्वयाऽप्रमत्तेन भवितव्यमिति ” डाकिनीकतमुपदेश स्मृत्वा 

तस्मात्. म्यवतेत । प्रथनभूमौ त विरायान्विष्यान्विष्याल्ममा- 

नोऽसो मखदपेस्तं वीक््य युद्धायाजुहुबे अथ सिंहशादूख्योरि- 

वोदभूदतिरोद्रौ दद्रसंस्फोटः मखद्पैसतत्कृतल्रीशिद्यवधकथा- 

मुद्धाव्य तमवाच्यवचनैर्निनिन्द् । तमुदिश्येदमाह रे रे कुपा- 

सन † खीरिश्चहया महापातकिन् नृशंस ! इदानी मदश्षिगो- 

घरो भूत्वा सजीवः कथं गमिष्यसि एष न भ्वसि” ततस्सुपवो 
८८न कदापि योनिजात्ते सरणं समवेत † इति डाकिनीवचनं 

स्मरन् मखदपेमिदमाह "“मखद्पे † वंध्यद्पोक्षि यथा तव 
निरिक्ेन बायुरच्छेदयः तथा अहमपीति मन्यस । देवतावर- 

प्रसादान्न कोपि नारीखंभूतः पुरुषो मयि प्रहतं शक्तुयात्""। मख- 
द्पेः “अरे जास्म { बरवे भगभ्राश्चो भव । नाहं मखदुर्पौ 
नरीप्रतूतः मज्नननप्रकारः प्रथम्जनजननाद्विभिन्नः अकाछे 
जननीगमादाकृष्टोह त्वया सेवितो वेता एव॒ जानाती- 
ममथेम् । ” 

12168 =-6 
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अथ सुपवो वरमप्रययाधारोपि नष्ट इति निशि 
भयाद्ेपमान इदमन्रवीत् “दग्धा भवतु ते जिहा यामामेवं- 

्रूते परातिसन्यानपराणा भूताना सन्दिग्धाथोनि वचासीतः 
पर न कोपि प्रयेतु 1 यतस्ते प्रथम खवचोभिरस्माकमाक्चाजन- 

यित्वा अंततोऽस्मान्मभ्राश्चन्छुयुः नाहं त्वया योस्य ” । 
मखद्पः तर्हिं चिरं जीव भयंकरदश्चेनं राक्षसमिव 

त्वा पयामः कस्मिधिसखसिद्धतटे फलठ्कमेकं निधाय तस्मिन् 
८८ अस्मान्चृश्चसतरो नासि कोके  इटयक्षराण्यारोपयामः । 

अथोवाच ल्टु्रधेयेस्पुपवबौ “यवीयसो रुचिकस्य पाद्- 
पीठेऽवनतमूधौ मन्दभाग्यो हतजीवितं धारायितु नोर्सहे । प्राकृत- 
जनगहां सहमानो रुविकदत्तपिडोपजीजी कथमहं जीवामि । 
भरणारण्ये सेनाधनाद्रिमागतेपि अयोपित्समूते त्वयि प्रतियो- 
द्यपि प्रयतिष्ये विजयाय ” एवं कोधोदीपितः प्रकुपन्ससंरम्भं 

मण्डलाग्रमाकृष्य मखरदष पपात । सोपि तं चिर॒ योधयित्वा 
शिरो निन्य नूतनमूभर्र रुविकायोपहारीकृतवान् । एतावतं 
कां द्रोह चिन्तापरायणेन सुपवैणापटतराज्यो दैबोपहतो रुषिक 
इदानीं नवोदितद्रसराक इव प्रकृतिभिरभिनंयमानोदयस्सर्वेषां 
मनांस्याहादयध्चिरपरियक्तं पैक राञ्यासनमारुह्य रुचिरगुण- 

वकीकृतनिखिख्जनश्चिर इन्तलान्प्रराश्चास ॥ 

सुपवेचरित्रं समाप्रम् 
रिरि 
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कीक 

आसीत्पुरा भरतो नाम कथ्चित्सामन्ते राजिखदेशषे । 
तस्मिन् राञ्यधूवैहनानदैवाल्यवयाि स्थिते तस्य पिता देवभूय 
-गतः । धुर्यधायं राज्यभारं द्ये आत्मन्यारोप्य मंत्रिणं सदा- 
येन कथचिस्रजाः पाख्यति स्म । तसिपतृसखस्तत्काले स्वतन्त्र- 

अरभुत्वविराजितः कुट्ूताधिपतिश्ि्वसो खमिलस्य ॒षद्धस्य 
राज्स्सुदीखस्य निधनवातो श्रुत्वा तत्मीलया तय्पत्रेपि प्रसादसु- 
मुखस्तं वाटं भरत स्वसंरश्चणे निधाय वधेयितु मनसि संकर्प्य 
सखनगरं प्रति तमानेतु निजामायेष्वन्यतम बुद्धं छापकनामानं 

प्रेपयामास । 

अथ माव्गरहे वतमानं तं भरतं विल्लवमेणो निकटं 

निनीषुरजागाम मंत्री खापकः । तत्कारे वतेमानानां सर्वेषां 

राज्ञा चिच्रवमेणो निरंकुशप्रनुतखान्न कोपि तस्य श्ासनमति- 
वर्धितुं प्रवभूव । कदाचिदननुभूतपुत्रविरहदुःखा भरतमाता 
विमलापुत्रस्य विदेश्चगमनेन नवीमूतनाथन्यापत्तिशलोका भतु- 

स्सद्यो मरणादिव दुःखातोपि राजश्चासनस्यानुहघनीयतया एकं 
दिवसमपि गृहे तमासयितुमशक्तुबन्ती सद्य एव॒ तस्य॒ सवे 
प्रास्थानिकं सल्नीकतुं ् रुयानादिदेश्च ! भरैवियोगश्ोकेनाकसिक- 
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पुत्रप्रबासेन च द्विगुणीकृतश्चोकमभारं वहन्ती भरतजननीं तत्का- 

लोचितदुःखोपश्चामकैराखपैः परिसात्वयन् रापकोराजवद्ध- 
भसुकभां म्रदुमधुरवबष्वःपरिपाटीमाटीकमान इदमवोचत् । 
आर्य { अस्मन्महाराजधिववमौ सर्वेषु दयाद्रेहटदयः । बिपन्नानु- 
कम्पी । गुणपक्षपाती । धार्मिकश्च | निजापयमिव रक्षेत्तव पुवं।स 

इदानीमस्माकमभाग्यतया केनचिव्याधिना पीञ्यते । स क्षेत्रिय 
व्याधिरिति भिषग्बरेर्निरूपितः । राज्ञध्ित्रवमेणोऽनुङाघध्थितिं 
तन्मुखाच्छत्वा भरतमाता विमला भ्रशचं व्यथिता सती तदानी- 

मात्मानं वर्खिस्यमानायाः कस्याधित्कुरक्मायोस्तरक्रिकामिधा- 
नायाः पिता सुिद्धिये्जीष्यत् तर्हि मवतश्िबवमैण उपतापं 

दतं प्रयकरिष्यदिति मनसि चिन्तयामास। ततस्तरकिका छापका- 

य दरोयन्ती तस्सं्बधिनीं कथा विस्तरतः कथयता सुगरहीत- 
नामधेयस्य सुसिद्धेरगद्कारपरकाडस्येषा दुहिता । नियोणसमयेऽ 

स्याः पिता “एषा भवया पुत्रीनिर्विकशेषं प्रीया द्रष्टव्या 

इ्युक्ता भद्यम्पितवान् । अघुना मया संरक्ष्यते । इयं सुशीखा 

गुणवती सवं सद्रुणजातं पितुरधिगतवतीयवदत् । एवं षिमख्या 
तरन्रिकागुणेष्वभिर्वर्णितेषु तस्याः पर्वं निषण्णा तरक्िका 

नुरितक्रकता गच्छितमुक्ताफश्रातिं जनयद्धिः स्थुलाश्रुाषेदु- 
भिभवं समानदुःखाभिव कुवेन्ती पितरं संस्मरय युक्तकंटं 
रुरोद । विमख्या निवायेमाणा रोद्नाष्टिरराम । 
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अथ पादयोः पतितमाप्रच्छमानमभेकमुत्थाप्य समा- 

शिष्य मृध्न्युपाघ्ायाश्चिषः प्रयुंजाना शोकातिरेकसंस्तम्भित- 

वाग्वन्निः खापकस्य हस्ते तं समष्ये इत्थमवादीत् । “आये { 

अकृतविद्यः क्षीरकण्ठः खस्वयं डिम्भकः अनभिज्ञो गहनस्य 

राजसेवावर्मस्य तदिमं सम्यक् शिक्षयेति । ” भरतस्तरलिका- 

माखेक्य 'शसुखमेधि त्यज शोक । यथाममास्बा मस्रवास- 

दौमैनस्येन न पीयेत तदा तां समाश्वासयन्ती भव” । इलय- 
त्रवीत् । सापि तस्मिश्िरान्निथृतस्नेहबद्ध मनो धारयन्ती 
तद्धिरहमसदिष्णुः पिवमरणदिवस इव विर्खाप । प्रेस 

पितुराकारविशेषमपि विस्य विगक्रितकेद्यान्तरं भरतमेव 

चितयन्ती तन्मयीबभूव । कटतदेशवासिभ्यस्सर्वेभ्योपि भरत- 
मुत्कष्टलप्रसूतंज्ञात्वा तस्मिन्गाढानुरागमु बाह।न तरन्िकापितसों 
विशिष्टवेसोत्पन्नौ । मुहूभहस्तव्छुलक्षीर्वयोरूपगुणाकृष्टवित्ता 

दुखेभवस्तुप्राथनाकदर्थितं मनो विनिदन्ती कथं तादशं भागधेयं 
मम मन्द्भागिन्या इदि मेने । तस्य विरहात्साअनस्पाश्रुपररि- 
तेक्षणा आविकटषीकृतवित्ताऽनवरत तमेव दध्यौ । भरत- 

स्य प्राघ्रो निराशा सघरत्ता । चित्रफलके तं छिखित्वा कुबट्यद्र- 
दीवेरोचनं तन्मुखं अपह सितम्रगराजमध्य तन्मध्यं धिक्छृत 

कद्पेशरासन तद्भूयुग विजिताकरिकढद्युति तत्केशपाश्चं वानि- 

मेषदृष्ट्ा निदध्यौ | 
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तरन्विकायाः पिता सुसिद्धिबौल्यास्र्ति तीथोद्धिष - 

क्छाश्चमधीलय रोगनिदाने रोगप्रतीकारे च प्रभूतानुभवं रुडध्वा 
स्वयं परिकुप्ान्योपधानि विहाय मरणसमये वदु न 
किमपि ददौ । तेष्वौषधेषु खापकोक्तस्य विलवमेभो व्याधेर- 
"यसोघप्रतीकार इति सर्वैरगद॑कारेरभिनंदित किचिदौषधमा- 
सीत् । ापकेन वण्यैमाना चित्रव्मेणो स्जा श्रत्वा तरलिका 

मुहूतं विविय तद्धेषज स्त्वा अस्य प्रयोगेण राज्ञ आमयं 

निवारयितुं बद्धाशा कुद्ूतराजधानीं परेशनगरी गतुममिल- 

छाष । सर्वैराजभिषग्भिरविकित्स्योयमिति निधोरितं रोगं 

प्रतिकवुँमेषा अश्चिक्षिता बाला शाक्ुयादिति केन संभाव्यते । 

यदि सा अनुज्ञायेत चिकित्सितुं कायमिद्धौ तस्या 

दृदप्रयय आसीत । तस्मिन्काटे बतेमानाना सर्वेपां भिषजा 

मौक्िभूतस्य सपितुरपि कीर्विस॑तरिक्षगतसवत्रहुभवीक्षणो- 
तेजितस्यास्यौषधस्य प्रभावेणातिशेतुं राजिखदेशचप्रभोभेरतस्य 

राजलक्षम्यास्छपत्रीभवितुं च शक्तुयामिति मेने । 

परेश्चनगसं गतस्य रतस्य नातिदीर्धे कारे गते एक- 

दा कश्चिद्भूलय आगलय विमलाभिद्माह । देवि { एकान्ते 

श्थित्वा तरिका आत्मगतं यक्किद्धाषमाणाद्य मया दृष्ट । 

तेभ्यो व्पोभ्यस्सा भरतानुरक्तहृदयेति ज्ञायते । तदशेनाय 
यरेशनगरीं गंतुकामेव । अथ सा विमा तरङिकामानयेति 
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तद्भयसादिदेश । श्रखमुखच्छरृतया तरन्रिकाकथया विमला 

सवह्भे स्वानुरागोत्पत्तिदरा समृत्वा मनसीव्थमवितयत् । 

“धम यौवने एवमेवाहसुत्कडिता आसम् । कामो नाम 
योवनङ्कसुमस्य कंटकं । यौवने प्रायशयस्सर्वाजनस्स्ङितानि 
कुवते । तत्के फामो दोष इति नाज्ञायि । एवं तस्यां 

स्रयोवनकृतदोपाश्चितयंतया प्रविवेश तरन्िका । तां दृष्टा बिमला 
प्राह तरचिके जानास्यह ते साता ] 

तरल्किा--अंव { त्वं मे पूज्या स्वामिनी | 
विमल--त्वं मे दुहितासि । अह ते माता कि मद्रष्व- 

नेभ्यश्चकितेव वेपमाना विवणौ भवसि 

तरच्िका--आत्मगतं किन्ञातोनया मदनुरागो भरते । 
इति भीता तरटिका ता पुनराह । अर्ये क्षमखमान 
स्वमवा मे । न राजिख्देश्ाधिपो मे राता | 

विमला--तरन््कि तथापि त्वमति मे ध्ैपुत्री । 
मावदुदि शब्दौ स्वामाङ्गख्यतः तर्के कि मस्पुवेऽनुर्तासि । 

तरलिका सभयं देवि क्षमख मां । विमल पुनः 
पुनस्तामन्वयुक्त । 

तरकरिका-आर्य कि न ते प्रीतिस्तस्मिन् । 
विमला--तरलिके । मा सवण माववन्ध } सवैर्विदित- 

एव सः । ततस्तरल्कि विमखायाः पादयोः पतित्वा स्वानुराग- 
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वृत्तिमभ्युपजगाम । हीभयाभ्यामाक्राता तां क्षतु प्रार्थितवती | 
आदिलयविषयकन्ञानं विना आदिलयोपासक इव अधमङुखजाहं 

कुखोततुगं त्वत्पुत्र कामयमाना जिहोमि । सतुमदनुरागंनजा- 

नातीति परस्परभागधेयवेषम्यप्रतिपाद्कैवैषोभिः प्रयपेधत् । 

विमला--तरनिके परेदानगरीं गत॒ममिलाषस्ते मनसि 

वतेत इति मया श्रुतं कि तत्सम् । 
तरनिका---छापकेनोक्तं राज्ञो व्यार श्रत्वा तच गतु मे 

मनस्सामिटाषं । 

विमखा- कि निमित्त तव परश्ानगरगमनं। सय 

त्रहि । 
तरनिका--सप्रश्रयं स्वत्सूनारस्मत्खामिन उपदेशेन 

शज्ञश्िलवमेणो व्यापि प्रतिकं तव गतुमिच्छामि । अन्यथा 
परेशपुरी । राजा चित्रवमौ । ओौषधप्रयोगश्चेयेतत्सवे मम 

बुद्धि कथमासेहेन । ततो विमला तररिकयाभ्युपेतं सवं 
श्रुत्वा अनुमतिनिषेधान्यतरवचनमप्यनुक्ता॒ सुसिद्धेरोषधस्य 

पटिष्ठतां ज्ञातवती (मरणसमये व्वस्पिब्वा दत्ते नागदेन 
चिच्रवभेणो व्याधि चिकिस्सितु कि राक्रोषीति तरक्छिका पुनः 
पुनरन्वयुक्त । पितरमरणसमये तद्विषये आत्मना कृता प्रतिज्ञां 

स्मृत्वा विमछापरेशनगरं गतु तरन्किकये अनुज्ञामदात् । 
पुष्कर पाथेयं विश्वास्याननुरूपाश्चानु चराश्च दयया तस्ये ददो । 
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‹'गम्यतां .विजयायेति  विमखदेव्या प्रयुक्ताशीस्तरलिका 
परेदानगररी प्रत्ये । कामपरवक्या अषतुरयाऽ नया कन्यया 

वितितोऽयमुपायो राज्ञः प्रणान्संरक्षित तस्या भाग्यानि 

संवधेयितुं समथ इति विमला ज्ञातुं न शाराक । 

कित्वीशरस्य संकल्पः अघटितवटनापदुः खलु । अथ 

तरन्रिका परेदनगरीं प्राप्य विरन्तनसुहटदो राजवह्मस्य काप- 

कस्य पुरुषकारेण राजसन्निधिमगात् । निजोषधमाहास्म्यं तस्य 
पुरत.उपवण्ये ““इद्मोषधं महाराजेनावहय पातञ्चम् । द्वित्रदिना- 
भ्यन्तरे भवच्छरीरगत व्याधि निरन्वय विनार्ायिष्यतीति । देव- 
पादाभ्या दापे । इयवादीत् । एवं स शपथमुक्तोपि स राजा 

जषधे तस्यावचसि च विश्वासाभावात् तदौषधं पातु वा तस्य 
गुणं पर्सीक्षितु वा नागीचकार । तदा तरिका राजानं सधैये- 

मिदमुवाच । “महाराज { अहं तावत विकित्सातन्र जगस्- 

थितयङ्चसः भिषक्छिखायणस्सुसिद्धेदुदहिता तरलिका नाम । मम 

पितुर्निखिख्चातुयसारसवस्ेन घटितमिदे महाधैमन्यवाल- 
भ्यमोषध पातज्यं । यदीद् दिनद्वयाभ्येतरे भवतः सम्रासेग्य- 
सिति संपादयितु मोधीभर्वति तर्हिं अह रीषच्छेया मवि- 
ष्यामीति।। अथ राजा कथं चित्तदौषध शक्तिपरीक्षणायानुमेने । 

चपा दिनयुगान्ते निरामयता न कमते चेत्तररिका व्यापाद्- 
नीया । यदि तीणेप्रतिज्ञा भवति स्वपुत्रान्विहाय इुन्तल्देश- 
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सितानासभिरूपाणामशेपाणां यूना मध्येयं साध्वृणीते तं तस्याः 
पति कतुं राजा प्रति्चुश्राव ¦ पिद्संकङितौपधप्रभावस्तरानि- 
का न भन्नमनोरथा चकार । असमाप्रे दिनद्रये राजा नीरोगस्स- 

वृत्तः । अथ राजा शर संतुष्टान्तरंगः खरा ख्िनान सर्वा- 
स्तरुणयाज कुमारान्सखभवने समागमय्य तेष्वात्मानुरूपमेकं 
युवानं वरीतु तरच्िका समादिक्षत् । सापि पति वरा तत्र 

समवेतान्सवोच राजपुनान्परितो विलोक्य तत्संघे भस्तं प्रष््य 

तदभिमुखीूस्वा “अयमेव जनो मेऽनुरूपो दयित इति तत्कंठे 
वरणखजमासमञ्य शिरसि घरिताज्िरिदमुबाच । “प्रभो 

अहं त्वां पति बणे इति वक्तु न प्रवृष्यामि । किवितः परं 

ममात्मात्मीयो भवदधीन कतै मेऽभिलाष इयेव विज्ञापयामि । 

राजा तथा चेत् भरत { गृहाणेमाम् । इयं ते कछ्त्रम् । 

आमन, दन्ता राज्ञापारितपिकीकृतां तां सखीकनतुं भरतस्संश- 
यान इदमवादीत् । स्वामिन † इयं कस्यचिहुगेतस्य भिषक्पा- 

रस्य तनय। । सत्पित्रा पोषिता इदानीं मज्नननीं किङुबीणा 

मदरहे वतेते । कथमस्याः पाणि प्रदीष्याम्यनदयोयाः । तर- 

चिका भरतस्य प्रयादेश्परुषाणि वचांसि निशम्य राजानं 
प्राह । महाराज स्वस्ति भवते । भवानुद्धाघ इयं परितुष्ट 

स्मि! राजा तु भरतख तरनिकाप्रयाख्यान न ममृषे । यत- 

स्सखसामन्तानां विवाहे कल वाघटनं कतख्देशाधीश्चराणसधि- 
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कारेष्वेकतमः । तस्मिन दिनस्व भरततरन्म्कियोर्विवाहस्सम- 

वसत । अयं विवाहो बखात्छृतत्वाद्भरतस्यासुखभ्रदौ बभूव । 

चिरकाक्षितं भतौर बहश्रमेण छड्यवती तरलिका भदैवाल्म्य- 

मलछममाना भग्नमनोरथा वभूव । तस्या भरतस्यानुरागर्मुलपा- 

द्यित न कुतङ्शः प्रवभूव । विवाहानंतरं चपासानी परिय- 

ज्यान्यत्र गन्तुमना भरतो राज्ञोऽवुज्ञामधिगन्तुं तरषिकामवो- 

द्यत् । यथाभिल्पितं देशं गतु राज्ञा तावनुमतौ । अथ तर- 

यिका वीक्ष्य भरतस्सर्निर्वेदामिद बभपे । अयि { बलच्छृतोऽ 

यमुद्राहो न मे रोचते चित्तास्थेये च जनयति । तस्मादितः 
पर समया निषेविप्यमाणः पन्थाः मा ते मनसि कोपं जनयतु । 
परियक्तमिच्छीस्तस्याशायं ज्ञात्वा सा वराकी दुःखसतक्ता संजा- 

ता । ता खमाव्रपाश्वं गंतुं न्यक्त । दयारहितस्य तस्येममा- 
देशं श्रुत्वा तरिका वि्पन्ती भरतमाह । “'आर्यपु् ! 
भवदाज्ञाविरुढ न किमपि वक्तं शरोमि । सवेदा तव पाद्- 
पद्मापजीषिनी ! विधेयास्ि भवक्किकरी । कितु मम भाग- 

धेयानि दु्टग्रहबटेनान्यथाकृतानि । एवं सप्रश्रयं सानुनयंत- 

योक्तान्यक्ष्राणि तस्य चेति पदं न चक्रुः] स तस्या 

द्यार्शसपि नादश्चेयत् ।प्रसख्ानसमये वक्तुमुचितुपचारववन- 

मण्यनु क्त परियञ्य गतः । 
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अथ तरच्छिका पुनर्विमछानिकटमाजगाम } परेल्ेन- 

गरीप्रस्थानस्य प्रधानप्रयोजनं साधितवती । राज्ञध्ित्रवमेणः 

प्राणान् ररष्ष । राजिटदेश्प्रमोभेरतस्य पाणि जग्राह । तथापि 
शशं विषण्णा असमाहितचिन्ता श्श्रनिख्यं प्रतिनिवतरते । 

अत्रातरे भरतः प्रियायै ठेखं प्रेपयामास ¦ तरन्रिका तु तद्धेखं 
दष्टा विर्दीणेह्दया संजाता । विमला ता वीह्य खपुत्रेण सानु- 

रागं घतामिव कडीनामिव सादरं गृहे निवेश्य पोषय॑ती समा- 

श्[सनपरेवेचोभिरसुनिनाय । किंतु विवाहदिवस एव विरक्त- 
स्य नृरसस्य भरतस्य परियागेन व्रणितहृदयायास्तस्यामन- 
स्खास्थ्य मापादयितुं सा नाकरोत् । प्रायश्च लोके नारीणा भतै- 
परियागदुःखादधिकतरदुःखस्याभावात् बिमलायास्सवेप्रयनञे- 
नाप्यनुपजातहृद्यनिन्रतिस्तरनिका इदमवोचत् । आर्ये ! 
गतो मे जीवितेशः 1 न कदाचिद्प्यत्रायाति । ततस्तस्य छेख- 

मद्धाश्च एवं. वाचयतिस्म । समाद्खन्शतोऽद्गन्गीयकमविमोच्य- 

मधिगंतुं राक्तोषि यदि तदा मा भतौरं व्यपदिश्य कितु तदेति- 
शर्दस्थाने ^नन कदापीयक्षराणि निवेशयामि” अहो हृद्यम- 

मेच्छेदकानि बचनानीति । 

विमख--वत्से { समाश्वसिहि समाश्वसिहि । त्वमेव 

मै वस्सा भरताच्छतगुणं बरिष्ठ भतौरम्ेसि । इति दयमान- 
मनाः सात्वव्नैस्स्युषायादुःखोपश्चाति कलँ प्रयतमानापि 
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विफखोद्यमा वभूव । तरिका भवेप्रेषितां पलिकामसछरत्पटन्ती 
तत्र “'्यावल्लीवति मे कषत्रं तावत्छुतछैः कि कायं ममे"ति 
वाक्यं मुहूुमुहूुरैष्ठा सोरस्ताड परिदिदेव । ^“ किमित्थमेव 

®, 

रिखितं वास्यां पत्रिकायाम् "` इति बिमला तरश्िकां पप्रच्छ । 

तरन्िकि--आर्ये { ओभियेवोत्तर तपसखिनी तरन्छिका 
ददाति । 
` अथापरेदुस्तरानिकःगृहे ना दश्यत । अआकस्मिकाद््ीने 
हेतुं विघृण्वती तरन्रिका गृहपरिव्यागानन्तरं विमरये ठेखं 
विससजे । यस्मिन् सा एवं न्यवेदयत् । मन्दभागिन्या मम हेतो- 
रायेपुः स्वदेश स्वजनं परिययज्य दीधेप्रवासङ्केश्षमप्यगणायित्वा 
देशातरं गतः । तदहमपि तद्पराधं प्रमां कालयायनीमूत्वा 

१.१ काषायवासिनीयाच्राप्रसगेन बिदेश्चं॑प्रक्चिता । देषपत्रं ते 
जाया स्वगृहं परियज्य गता । न कदापि निवसते । इति 
त्वत्सूनु विंज्ञापयितन्यः इति । 

अथ परेशनगरीं विहाय गतो भरतः फलारण्यपुरं 
भाप । तत्र तदेशाधिपतेस्सेन्येऽधिकारिपदमरमत । निज भुजदंड- 
विक्रमेण संग्रामेषु परमुत्कषं रेमे । ̂ * त्वल्नायागृहान्परियञ्य 
देशान्तरं गता 1 नेतः परं तत्साननिभ्यपीडा ते न भवती ” ति 
स्वमात्रा विमख्या प्रेषिता वातां श्रुत्वा भरतस्खदेश्षाभिमुखः 
परतस्थे । तदा तरन्रिकापि याधरिकवेषोपलक्षिता तन्नगरमाजगाम । 
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गुरुतीथेसेवा्थं गन्छता सर्वेपां तीथेयात्रापराणां फलारण्यपुरं 
मामन्ये सितत्वादवहयं रगतन्य । तत्रा काविद्धार्भिकी 

विश्वसता तीर्थाटनं कुबेता मन्नपानादिदानिन सत्कसेतीति वार्त 
श्रुत्वा तरन्िकापि त तां द्रुं गता । साप्येना दृष्टा साद्रं 

सवागतं व्याह सुप्रसिद्धे तन्नगरे यद्यद्पूवे रमणीय वस्तु 
तन्तदशेनेन मनो विनोदयितं मया सह॒ ककटमारुद्यागम्यता- 

मिति तर्का निरवधात् । राज्ञ स्सेन्यावासमपि ते द्रधुमिच्छा 
यदि तत्रापि तरा नेष्यामि । तवर व्वदेरीयः कश्चिद्धरताहयो 
भुजदंडविक्रालया संम्रामेषु ठ्ड्धकी्ती राज्ञो बहुमानपात्रं द्र््य- 

सीलयवीधत् । तच्छ्रुत्वा तरन्न्किा निजदयितावलकनाश्चातर- 

कितहदया तामनुगन्तु मनो दधे । या बवानुगता राजकटकं 

प्राप्य पुनभवैमुखपंकजावखोकनसुखमनुमूय श्रां जहषे 

सरोद च । 

विश्वस्ता । किं नासौ बारुद्द्यनः । तरिका । सुं रोते 
मे अस्य रूपम् 

तयोः पथि गच्छयोस्सा वाषाटा विश्वस्ता भरतसंब- 

धिनीमेव कथामकथयत् । तस्य विवाहप्रकारः भायोपरियागः 
तया सह संबधं परिदर्ु सैन्यप्रबेशश्चेति सवं वत्तार्तं तरलिकाये 

आचख्यौ । सा तत्सवं वण्थमानं खदुजौतं श्षांया सावधानतया 
चाश्रणोत् । अथ सा विश्वस्ता तरच्छिकापरत्तातकथनं परिसमाप्य 
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भरतकथा प्रस्तुवती अंतरा कथातरमारभत । तत्कथान्तरश्रव- 
[१९ हि णेन तरन्रिकां गाढमाक्षिप्रवेतास्सजाता । यतो भरतस्त दृहि- 

तयैनुरक्तोऽमूदिति वातां श्रुत्वा शोकविदीणेष्टदयाऽभूत् । 

भरतो राज्ञा वलात्कारेण कृतं विवाहमनिच्छन्नपि नानु- 
दीणकामवत्तिः । यतः फडारण्यपुरे वाहिनीपतिपद्वीग्रहणादस- 
भ्रति वतरा>कातिशभ्यकारिण्यास्तनयाया नितववलयसमिधानायां 
बद्धभाव आसीत् । 

प्रतिनिद्चं॒तद्रपलावण्यवणनगभोणि गीतानि गायन् 
तनिख्यं गत्वा खमनोरथपूरणाय प्राथेया चक्रे । सवेस्मिन्गृदजने 
्रसुपरे भरत एकान्ते ता द्रषटुमभिर्खाष । अपि त्वेपा नितब- 
वती भरतं कृतदारपरिप्रहं॒ज्ञात्वा तस्य ॒प्राथना प्रयाच- 
ख्यो । यत इदानीं बविधिवक्रतया निस्खयाऽपि दूरदशिन्या 
विवेकिन्या कुखीनया स्वमात्रा सम्यक् शिक्षिता संवर्धिता च । 
सा विश्स्ता स्पुत्रिकाया इमा गुणसरम्पदमयथं ऋछाघमाना 
एतद्रृत्तातं तरविकामन्नूत । 

भरतस्तस्य विधवायाः पुत्लयामनुरक्त इवयाकण्ये 
थश्ं दुःखितापि एतद्रत्तान्तश्चवणेन पयुत्सुकमानसा तरन्िका 
प्रथमप्रयज्नवेफस्येनाभभोत्साहा सती पराड्मुखं स्वद्यितं युन- 
रधिगेतुमेकमुपायमाट्लोचे । सैवाहं दैवोपहता भत्रौ परि- 
यक्ता तरन्म्किनाश्नीयात्मानं तस्ये न्यवेदयत् । नितम्बवतीवेषं 
धसा भतोरमुपेदय तेन सभाषिलुं वाञ्छति मे मनः । एतत्का- 
येनिवेहणायानुज्ञायतामयं जन इति ते उभे प्रार्थितवती । 
पदयुरंगु कयकाभिगम एव॒ समागमस्य प्रधानं प्रयोजनमिदय- 

98.168 -~-9 
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वोधयन । यतस्तदगुीयक यदि तयाधिगम्येत ठदाता 

मायैत्वेन स्वीकरिष्यामीति भरतेन पूवं प्रतिश्रतमासीत् । 
एतत्काय साधयितुमावा बद्धपरिकरे इति तरान्का- 

चै नितबवती तन्माता च प्रयजा्नीताम् । ताभ्या किचिद्रनं 
दास्यामीति तरलिका प्रतिजज्ञे । तदु रवस्थावलोकनेन ते जाता- 
युकंपे तस्मिन् दिषसे तर्का मृतेति वातां सर्व॑तस्सवारया- 
मासतुः मरतोपि प्रशरमक उत्रनिधनवातां श्रत्वा ८५ इतः परं 
क स्प्रार्रपरिग्रहाय निश्यकोस्मीति मन्वानो नि्तंबवती- 
मुद्ोदु निरचिनोद् । अस्यामेव निशाया मन्सविधमार्गतव्यमिति 
नितंबवती भरताय वातो प्रजिघाय । 

अथ नीटकंटकटसच्छविभिस्तमोमिव्यौप्रे जगति रतो 
नितंववती गृह गत्वा तस्यररयनागारं प्रविद््य निगूदं शखितः। 
ततो नित॑बवतोवेपधारिणी तरलिका तत्र समुपश्तः । निर्तव- 
वती बुद्या तेनोक्ता विविधा विखम्मारपाश्चित्राः कथाश्च 
तरल्िकाश्रोत्रं मनश्च नितात समनन्द्यन् । भरतस्तस्या संजात- 
रीतिः “प्रिये { नाह तबान्यः नापि त्व मम । सवदा त्वि 
बद्धानुरागोऽस्मीययोचत् । न कदापि सवा परियजेयमिति 
प्रतिजज्ञे । ततसवेमात्मविषये सषा भविष्यतीयमन्यत तरनि- 
का । सैवेयं मम पूवेजाया तरनिकेति भरतो ज्ञातं नाश्चक्रोच । 
तस्याब्ातुयेमपि न विवेद । वेद् चेत्तस्यामेतादृक्चीमवज्ञा नाक- 
रोदेव । अनुदिनसंदरोनेन तस्यास्सोव्ये विस्मयो मदता भेजे । 
सा तस्य सान्निच्खे प्रयभिज्ञानभिया निरंतरं बदमौना सती 
तद्ज्ञाव्नेपु प्रद्युत्तराण्यददतीव भासमाना गाढानुराग पूर्वि- 
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का भक्ति दश्चेयामास । तस्माद्रेतोस्ता तरचिकेति ज्ञातुंन 
वराक । तन्निश्चाया तरटिकायाः प्रथमसमागमो।भरतस्य मनसि 
टृटटम्रस्तन् तस्या भागघेयस्य पतिग्रप्रेस्तत्कृतो पायसिद्धेख 
मूख्कारणममूत् । (न्वमेव मे भायो मवितुमहैसीति"” । यथा 
सच्पथं भरतो ऽवादीत्तथा सा नानाविधोपवारेवोङ्मघुरिम्णा 
तमरजयत् । अशुशेगतमरु्गीयकं ग्रति चिहृतया द्[तुमया- 
चत । सोपि यथासिख्षित तद॑गुःीयकं तस्ये ददः ! सा पुना 
राज्ञा तस्यै पारितोषिकीकृतमन्यदगु्शयकं तस्मे अदन् | 
ततस्सा महति प्रत्यूषे भरतमपसतौमादिदेश । मातृगरहाभिमुख- 
स्मतास्मिन्नेव क्षणे सप्रतश्ये । 

क स्रवितितकयेश्य सप्रणेसिद््यै सहायस्यावहयापेक्षितत्वा- 
तया सह परेदानगरीमागतुं नित्तबवतीं तन्मातरं च तरिका 
प्रथय, । तेप्युभे ताप्राथेनामगीकरय तरनिक।मनुजग्मतु 
तासु तेद्धपु परेरनगरी प्रप्रा राजा भरतमातर विमला दष्ट 
राजिख्देशचं प्रयात इलयश्रावि वातौ । ततस्तरनिकाप्यतिजवेन 
राजानमन्वयाय । अद्यापि राजा पू्णारोग्यमनुभवतिस्म । 
श्वो्राघत्वस्य देतुभूताया तरन्िकाया तस्य छरतज्ञता तथारूढ- 
मूखाऽमवत् । यथा भरतमातर विमल दृष्टा “अर्य ! तव 
सुपा सहाघं रत्नमिति विश्वसिहि वैधेयस्त्वत्तनयस्सवबाडशयेन 
नषटस्नोऽमूत् । स राजा तरनरिकामरणवातां श्रत्वा कुररीव 
ववता वसद द्वा प्राह “भमद्र सवे क्षतिं विस्म्रतं च 
मया । तत्र [खतस्सत्स्वभावां वर्षिष्ठ रापकः । अवज्ञया 
नस्छता तरकलयसहमानोऽवीत् । “असि ममापि का्ि- 
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द्िवक्षा । अल्ल भवति महाराजे मातरि प्रियतमाया च॑ 

भरतेनापराद्धम् । यतस्सवेजनलो चनलोभनीयसौदयी निखिट- 
जनश्रवणपेयवागम्रता सखगुणसंपद्कृषवंधुजनष्टदया प्राण 

वह्वभा परियक्ता । ततो राजा प्राह ““साघु--मचरिन्रुहस्पते ! 

साघु न्वस्तुनरःश्छावास्छति प्रथुय करोति । त्र श्तं 

भरतमत्सविधमानय । सोपि राज्ञः सन्निधिमुपेय 
तरणिकाविषये अत्मना कृतानपरावान् राज्ञे निवेद्य 
दुःःखितोऽभू्तं । राजा तु मृतं तपितरं शछघनीय- 
चरिता तन्मातर विचिद्य तस्य सवोनपराधान् चक्षमे । पुनस- 
सिन्प्रसादाभिमुखोऽभूत् । तरचिकाये प्राश्ेती कृतामूर्भिका 
भरतस्यागुन््या दृष्टा चपः कोपोपरक्छमुखचद्रो बभूव । महापद्- 
मापन्ना राज्ञे श्वयमिद् न प्रेषयामि वेन्न कदापीद्माभरणं 
परियजामि। हे लेकपाखा मबतस्सर्वेऽत्र साक्षिणो भवंत्विति तर- 
किकायाः म्रमाणोक्ति राजा सस्मार । तरकिकाये मया दत्त भद् - 
मगुत्वीयकःं त्वया कथ छऊडधमिति राज्ञा प्रष्टो भरतः “ कया- 
चिदयुवदया गवाक्षाद्रहिविंक्िक्च मयाधिगत, परिणयदिवसादा- 
रभ्य तरन्काया मुख न कदापि मया दृष्टमियनुपपन्नमकथयतत 
राजा तरचिकाया भरतस्य प्रीतिं ज्ञात्वा ^“चृश्ंसोयमिमा 
वराकीकदापि प्राणेर्वियोजयेत् इपि मीतोस्मि न जने कि 
प्रतिपत्तव्यमनबवेतिचितया दूये "` इति वदन् राजा भरतं जीव- 
ग्राह गृदीतु भटानादिदेश । अल्लातरे नितववती मावा सह 
तत्रागय राज्ञ इत्थ व्यजेन्निपत् ““ महाराज भरतो मा परि- 
णेतुं प्रतिजज्ञे । तस्म्रतिज्ञा निर्बोह्ुमिदानीं स स्वया वलात्कतेज्य 
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इति प्रार्थये इति ” राज्ञा प्रष्टो भरतः “न कदापि मया तथा 

प्रतिशतम्” इति प्रयाघस्यौ । ततो नितंबवतो खवचनप्रामाण्य- 

समथैनाय तरचिकया दन्तामूर्भिका राज्ञेऽददायत् । विवाहरति- 

ज्ञासमये आवा परस्परमगुल्यीयविनिमयमकरव बेदयवोचत 

५४ तया कथितस्यागुन्शैयकाधिगसव्रत्तातस्य भरतकथितादयत- 

भिन्नत्वात् तद्विषये संश्ञयाद राजा तामपि गृहीतुं श्यानाज्ञघ्र- 

वान यदि ताबुभौ अंगुःशयकाधिगमस्य तत्वं न प्रकाक्चयेता 

तदा व्यापादनीयौ इलाज्ञापयामास। ततस्तरदुत्फीयकस्य विक्रेतारं 

स्वणैकारमानेतुं खजननी अनुज्ञायतामिति नितंबवती राजानं 

प्राथितवती । राजाग्यनुज्ञा ददौ । सा विधवा बहिगैत्वा तस्मिन्नेव 

क्षणे तरचिकया सहाजगाम ततो विमला स्वपुत्रस्योपथिता- 

मापदं ज्ञात्वा बाप्पायमाणखोचना भायोहननश्च॑का सवयं भव- 

तीति बिभ्यती तत्र जीवन्तीं तरलिका दृष्टा आनदपरवश्चतया 

जडीवमूव । राजापि ता तरच्िकेति ज्ञात्वा आनंदातिश्चयेन 

सैवासौ तरन्रिकेति प्रयेतुमशक्तुवन्नाह “मयेदानीं पुरतो वीक््य- 

मणेयं सयं भरतजाया तरद्िका? 1 

तरच््किा आल्मनोनभ्युपपन्नजायात्व दशेयन्ती "'महा- 

राज्ञ ! नासौ तरी्स्का | अपितु तस्याः प्रतिविबभूता । 

भरतः-- महाराज { क्षमस्वोभाविलयाचुक्तोज । भरतं 

प्रति नरनिक। । “'आ्यपुब्र { तस्यां निश्चायामस्यावरवर्णिन्या- 
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वेषं धृत्वा त्वया संगतवबलया मयि भवानपूर्ैद्यातरगितहटदय 
आसीः । पष्टयेम त्वया छिखितं छ्ेखम् । पुरा सविषादं 

पठितं टेखमिदानीं सोद्ासं बाचय॑ती इदमाह “भ्मद॑गुच््या 

इयमूर्भिका यदा त्वया रष्स्यते तदा भवसि मे जायेति खलु 
त्वयोक्तम्।तस्या रात्रौ त्वमेव मद्यं दत्तवानसीम्मेगुत्डीयकम् । 
किं न भवान्मदीयः। इदानीं लं द्विधा र्ब्धोसि । मरतः 1. 
'न्तस्यां निशि मया संगतवदी योषा अहमेवेति । यदि [कषि- 

स्रमाणं दृशेयसि तद्; स्वं मे अनुरागास्पदं भवसि । 

नेदं दुष्करं ममेप्यक्ता तरलिका मात्रा सह नितंववती- 
माहूय राजसन्नियिमानिन्ये । ततस्ते उभे सवेमेतद्रत्तातमावा- 
भ्यासध्यक्षीकृतमिति निगदंयो राजानं व्यश्चास्यताम् । एका- 

किन्यास्तरन्टिकाया विपत्समये सहायमाचरितवलया नितवव- 

लास्सद्त्तया परं मुदितो राजा केनचिदूपवताऽभिजातेन यूना 
तामपि योजयितु प्रतिशुश्राव । राज्ञामुपकर््रीभ्यः प्रमद्भ्यों 

दातुमुषित उपहारोऽयमेवेति तरलिकायाश्चस्तरिण सूचितम् । 

एवं पिवृदायः दैवानुकूल्येन तरलिकायै उचितं फञ्मदात् । 
इदानीं सा भरतस्य प्रियतमा राजिर्देश्चस्य राज्ञी चाभूत् ॥\ 

सुखान्तं सव सुखं समाप्तम् ॥ 
भाक मण 
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1, 43031106, {€ 50 ष्टण = चडीधूमिनी--श्रीदासस्य 

ज्येष्ठपुलिका 

2 52708:2 = श्रीदासः 

8 ?203 = सौराध्रदेशषः 

4 7<0८10 = पिनंचितः धूमिन्याःपतिः 

5 13141108 = कातिमती--श्रीदासस्य दहवितीयपुत्रिका 

6 10060 = विशाखः--कश्चिद्रद्धः कातिमलयाइन्वश्चरः. 
7. {४८00 = सुभित्रः--श्रीदासस्य द्विरीयजामाता 

8 ०६८1510 = हारधनः--ऊढभार्यो ऽयमपरोवरः 





॥ चंडीदमनम् ॥ 
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व 

आसी्ुरा सौराषेु श्रीदासो नाम कथिदिभ्यः । अभू- 
नस्य च्येष्ादुहिता धूमिनी नाम । सा दुर्निग्रहवित्तबृत्तिः 

वामषीटा । सुख्भकोपा परुषभाषिणी । सा कोधनेति तदेशे 
प्रसिद्धिमगमत् । तत एवैना त्रयेषु युवजनेषु न कोपि परि- 
णेतुमुदसहिष् । तन्पिता यदि प्रथम ज्येष्ठाया धूमिन्या वरला- 
भो भवेत्तर्हि कनिष्ठाञ्चसेन भतोरमधिगच्छेदियाश्चयेन कनि- 

छठा कान्तिमयाख्यामुपयन्तुमागतान्वहून्वरान्विफरूमनोरथाश्चकरे। 
ततस्स सवेजननिदापात्रमभूत् । एव गच्छति काठेऽथकदाचि- 
सिित्रचितो नाम कश्चित्कुख्पुत्रो युवा विवाहाथं कावित्कन्या- 
मन्बेष्ुं सोराष्रानायातः । तत्रयजनेभ्यो धूमिन्या कोपक्षीट- 
त्वादिदोषजात श्रुत्वापीतरयुवान इव निरुत्साहतामनवट्व्य- 
तस्या रूपसम्पदे धनसम्पदे च स्प्रटयादुर्विवाहानन्तरं ककै- 
रास्वमपनीय शनेस्साधुध्रत्ति शिक्षयित्वा विनीता कुयोमिया- 
रेच्य तामुद्धोद्ुं निश्चिकाय । पिवितइूवनकोप्यन्यस्तस्या 
दमने भगीरथग्रयन्नान्कल समथ आसीत् । यतस्सोपि धूमि- 
नीव चित्तसमुन्नतिमान । रभज्ञो वेहःसिकश्चतुरो ऋजुखीलः 

क्रोधाविष्टवित्तं प्रकृतिमनेतुं निपुणः । स्वयं न कदापि कोपक- 
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छुषीकृतसवांतो मवति । कायेवशा्दाकदापि छृिमकोपं वहति 
सख्रारोपितमनोविकृति चिन्तयित्वा आत्मानमात्मनैवोपदहसति ! 
धूमिनीं विवाह्य ता वक्चीकतुं साधनन्तरामावात्ततोपि प्रषड- 
तराकारमुदवहत् । 

एतादृशः पित्र॑चितो धूमिन्या रूपखावण्यादिक जने - 

भयश्रुत्वा ता पाणिगृदोतीं कतुं विरोचननगरीतस्समागतोस्ि । 
¢'मवत्पुलिका द्रष्ुमनुज्ञा मे ददी" ति तितरं ययाबे । स तु 
ता भत्रो योजयितुमिच्छन्नपि पित्रीवितस्य प्राथेना नभ्युपग- 

च्छेदिति संदिदेह । यतस्तस्या वक्रस्वमावस्सावैजनीन एव । 
एकदा तस्यास्सगीतोपाध्यायो ^“मच्छिष्या धूमिनी विस्रं 
जगाविति मयोक्ते वीणामादाय सा तताडति पि्लचितसमकथयत् । 

तदुद्न्त श्रत्वा तमुपान्यायं प्राह । अह) अतिधीरा व्वच्छिष्या । 

अतएव ता परिणेतुं मे निबेधः । मुहूतं तया विखडधमाल - 
पितुमिच्छामीति । अथ पित्रचितस्तज्नकमुदिरश्य “अये ! 

अहं द्रुततरं खखानं गतुभिच्छामि । त्वदुहितुरलुकरख्मुत्तरं 

ख्ब्धु त्वरते मे मनः । प्रतिदिनमव्ागतु नाह शक्तुयाम् तर्हि 
सन्र्वस्पुलिकां द्रष्टुं तामल्ाकारय । अपि जानासि मे पितरं 
सइदानीं मृतः । सवंस्यापि तदीयविभवस्याहमेव स्वामी । 
यदहं त्वत्तनूजा परिणेष्यामि किय्योतक तस्यै दातुं प्रभवसी” 

तयवद्व् ॥ 
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ततरथीदासस्खमरणसमये विशतिसदहखनिष्कानिज - 

राज्यस्याध्रभाग च दातुमन्वमन्यत । कियद्योतकं दास्यसीति 

ववनमकामुकोचितभिलयमंसतत । ततदश्रीदासः “धपित्रैचित इति 

कश्चिद्युवा त्वां वरीतुमागत इति ` पुत्रिकाय निवेद यितु तत्सविधं 

गतः |) 

अत्रातरे पित्रचितेमनस्येवमबवितयत् । “केन प्रकास्ण 

्रा्थीयितव्या सा । किवा घ्रुवे तस्या अग्रतः । यदि सा अलाग- 

च्छेत्तद्ा सप्रगल्भं मम भावं दश्षेधिष्यामि । यदि परुषवघने- 

मोमधिष्षिपति तदा अहो अवधीरितविप॑चीकरनिखनस्ते 

कटध्वनिरिति ब्रूयाम् । यदि मयि शर्की व्रात तदा 

सारचद्रमरीचेविकसितनीटोस्पखसद्ची ते दृष्टिरिति वदिष्यामि । 

मा वीक्ष्य यदि जोषमासते तदा तस्या वावदूकता सीष्याम | 

यदि सा मामपसररेति व्यति तदाह श्षणमवस्थातुं प्राथितडव 

तष्टस्सन तामभिनन्दामि” । इयेवं वितथति तस्मिन् ततो 

नेपभ्यावेराजमाना मवदारिका धूमिनी तत्लागता 1 तामवलोक्य 

पिचरंचितस्सबहमानमाह । धूमिनि ! स्वागत भवलये । धूमिनी 

एतत्समाजनं नाभिनरद॑ती सक्षेपमाद । जना मां धूमिनीतिं 

व्यवहरति । एतन्मृषोद्यम् । जनास्त्वा चडीति बदति । न 

मेऽव विश्वासः । प्रतिपुरं स्तूयमानं ते सचरित श्रुत्वा त्वायु- 

पयन्तुमागतास्मि ॥ 
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५ (५ 

अथ तयोर्विचित्राः क्राधक्चातरसममिश्रितास्ंापाः 

प्रावतन्त । सा स्वार्जित वंडीत्वस्यालि परुषवाक्यैस्तस्य पुरतः 

प्रकटीचकार । सतु तस्या वाडमधुरिमाणमेवाधिकतरं तुष्टाव । 
अते ततागच्छंत तस्पितरमषलोकय कायनिष्पादनत्वरया पि्न- 
चित एवमाह । प्रिये धूमिनि † इतः परमस्मा्वयथेसम्भाष- 
ण्धिरमाव । तत्पिता स्वां मह्यं द्ातुमन्वमस्त । यौतकमपि ते 
दातुं निरधिनोत् । कि त्वमिच्छसि वान वामा परिणेतुम् । 

इदानीं श्रीदासः प्रविष्टः । त दृष्ट्रा पित्रवितः प्राह । आयं! 
स्वल्मरौ मयि दयावती 1 अधिरादेव मम पत्री भवितु प्रय- 

शरणात् 

धूमिनी तद्वनं श्रुत्वा भशं कुद्धा “अद्यैव त वरं 
गूाप्रमारोपितं पश्येयम् । तादृञ्चायोन्मत्तायासम्याय पिता मा 

मा ददातु ‡ इ्युञ्ैरारटन्ती तं पिबवितं॑निरभत्संयत। । न 
तस्या वध्वासि गणनीयानीति तज्लनकमुक्ता आये { श्रीद्स ! 
तव पुत्र मा विवोह्ुमनिच्छन्तीव बहिरैक्ष्यमानापि अतमे- 
य्येव बद्धभावा पाणिप्रहणाय सत्कंडा चेति वद्न् तामुदिरहय । 

प्रिये { देहि मे त्वत्करप॑कजरपदां । विवाहमहोरसवे तव 
धायोणि मदाहोणि दुकरूखवासासि भूषणानि केतुमदयेवासन्ननगरीं 

1 गमिष्यामि । बवेधुजना श्वामंत्रयितु पितरं बोधय । यत्ते रोचते 
तत्सवमहमानेष्यामि । सकरच्चुम्बनदानेन मा कृताथैय । 
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आगामिनि शुधतुदशीदिनेऽस्मत्परिणयो भविष्यतीद्युक्ता 
खङान्तरं गतः । 

अथ निर्दिष्टविवाहदिवसे समागते विवाहायावरयक- 

सामग्री सवौ सज्जीकृता । नि्म॑त्रिता बान्धवाश्चागलय वरागमनं 

प्रतिपाख्यतोऽपिषठन् । एव सिते धूमिन्यत्रागलय “तत्सवं पितं 
वितो मतर्हिसायाकरोदिति रोदितुमारेभे । अथाजगाम 

पित्रचितः | कितु तेन वव्वे दातु प्रतिज्ञातं वसखभूषणादिकं 

नासीत । सोपि वरहिवेषेण नाकृतः । चिकीर्पितगुरकार्य 

अश्रहधान इव मल्निचीवरखडपरिधानो ददृशे । तथेव तद्- 

सुचरोपि । तयोवीहावप्यसंगतवेषोपेत । अप्रेवेधुजनैश्च बोधि- 
तोपि पितरंचितः परिच्छदपरिवतेन कतु नेच्छन् । धूमिनीमहं 
परिणयामि । नतु वसनानीं ति जगाद् । वेपपरिवतेने तेन 
खद् विवादो निष्फन् इति बुद्धा सर्वे बान्धवा गुरुजनाश्च वधू 
व्रावाद्\य देवतायतनं जग्मुः । अद्यापि पिच्रचितस्ताररीम्- 

न्मत्त खतिमेवावर्कम्बे । “कि धूमिनी परिणेतुपिच्छसि ” 

इति पुरोधसा प्रष्ठः “्वाढमि” द्युञ्चैरुद्वोषयत । ततरलानां 
सर्वेषा विस्मयाय पुरोहितदस्तात्पुस्तक प्रभश्या चकार । 

करा द्भ पुस्तक पुनरादातुं तस्मिन्नवनते यथापुस्तकमधः पतेत्तथा 

गादमुष्प्रहारं दत्तवान् ¦ “ननूनमययुन्मत्तीभूत ” इलय्मसत 

जनाः । धूमिनी वरस्य चेष्टितानि दृद्ा मयेन चकम्पे । श॒भकमे- 
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णि निषठागते सर्वेषु वांववेषु विवाह्मटपावस्थितेषु पित्र चितस्मु- 

रामानेतुं श्रयं समादिदेश । “व्वेधुजनस्य नसेगतामभिवांल- 

निना सुरां पिवामीति ” वदन्न पिवतं । ‹ श्ुतक्षामकंठो देवाट- 

याधिकाश पिबत मां यत्किचिद्याचमान इव प्रतीयमानत्वाद्हं 

तथाऽकरवमिति ” वदन् पानवपकस्याधोट॑वसानमेकं मांमखंडं 

तस्य मुखे प्राक्षिपत् । न कुतापि दृष्टसतादगुन्मत्तः । चड्या- 

स्खजायाया दमने सचितितोपायं सम्यक् निर्वोहुभेषेमा योद्र- 
तामायितः । श्रीदासो महाविभवेन दुहितुर्विवाहमहोत्सवं 

निवेतेयामास । अथ पिबलचितो देवसदनासतिनिव्रयाऽचैव 
वधूं स्वगृहं नेष्यार्म। "ति खोदेश व्यत्रणुत । कितु तच्छ्ुरस्य 
निवारणीद्मः धूमिन्या: कोपवचनानि च पित्रंचितं खनिश्च- 
यास्रच्यावयितु न शेकुः । भतुजयाया पूणोधिकारोऽखीति 

प्रतिपाद्य तामतित्वस्या स्वगृहं निनाय । एतस्योजनापेक्षयेव 
संपादिते कृशाश्व मायो मासोप्य खयमपि ताटरामेव वाजिन- 

माररोह । कचित्कंटकपाषाणादिविपमितपथेन कविद्नाहया- 

न पंकदुस्तरमार्गेण च तो दम्पती दीवेमध्वानं जग्मतुः । यदा 
यदा धूमिन्यारूढोऽश्वस्खछितपदोऽभृन्तदा तद्। ल्गुडमादाय 
पदात्पदमपि वल्तुमरक्तं तं तपसखिन गाढं प्रजहार । 

अथ पितर॑वितस्सखहयं भटं च परुषवा्येस्तजेयन् दूरमध्वानं 
गत्वा सखनिख्यं प्राप । मायोमप्यलयाद्रेण स्रसद्यनि 
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प्रावेशयन् । “अस्या निरायामभ्यवहारो विश्रांति मासा- 

मिति निरणेपीन् । सुदैर्माजनासनानि निहितानि मष्टा 

न्नानि पयैसेव्यत । तत्समये पि्लवित आगलय 

प्रतिमोजनपा् यकत्किचिदवद्य निरूय त्खंमांसादिक 

पादेन निराखन । भोजनपा्राणि दूरतः परिह श्चयाना- 
ज्ञापयामान । सुद्टुपक्रमन्नं न मक्षितन्यमिति धूमिन्या- 
एव श्रीयै एतत्सर्व कृतमिलयवदत् । धूमिनी ष्वुत्पीडिता 

स्वाप (न तस्पं सुष्टु विरचितमिति तस्पाधिचतान्श्रयानु- 

पार्त पयकामावाद्भूमिनी वेत्रासने निद्रामवाप) वधूप्यका- 
बिन्यासाद्भले+यः प्रकुपितस्य भवुगेजनैस्सा मस्ननिद्रा वभूव । 
्रीतिवचनानि भापसाणः पित्रैचितोऽपरेद्युरपि तथेवाकरोत् । 
बु भुक्ता स्ता यदा धूमिनी मोक्तु निषण्णा तद तत्पुरो 

विन्यस्तपात्रसितं सवं सचिरान्नं दुष्टमिति बदन्भूमौ चिक्षेप । 
ततो बुुक्षिता धूमिनी रटस्येकमन्नकवःं दातुं सेवकानयाचत। 
ते तु स्वामिनोपजप्राः “अस्मह्ूतुराज्ञा विना न किमपि कठ 
वयं समथो इति प्रत्यूचुः । ततो बरूमिनी न््ह॑त { अनरना- 
न्मा मारयितुमेवासो जग्राह 1 मम पिवृगृहमागताः ष्चुधातौ- 
वहबोऽतिथयो रुचिरन्नैसतर्पिताः । अहमपरिचिता याच्जायाः । 
अशरानाभावादहमवसन्ना । निद्रादसिद्रता च गमिता । शिर- 
रद्रूल्मपि जायते । त्वयि प्रीयेव सवैमेतत्करोमीति बदति । 
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तदेव म।मधिकतर सतापयति । एव तस्या मनसि शोचयां 

पि्लंचितः प्रविवेश । अष्दाराभावान्सुतया परिक्षीणा मामू 
दिति मत्वा सखस्पमन्नमानीयावदत् । प्रिये पर्य कथमिद् 

मवयै रोचते । मया स्यमिद्मोदनमपाचि । अनेन कर्मणा 
मयि भवा कृतज्ञया भवितव्यमिति मन्ये | कथं प्रिये बद्र 

मौनासि । ववद्ागसतं पिबतु मे श्रोच्ं किमिदं मवे न रो- 

चते । तदा अहं उ्यथेश्रमोऽस्मि । ततस्तद्धोजनपात्रमुत्सार- 

यितु किकरनादिदेड । 

्रुत्पीडावश्चान्निवो पितगवौ धूमिन्यन्तःकरद्धापि प्रियमेव- 
मवादीत् । आये पुत्र { तत्तथा तिष्ठतु | 

भाया ऋजुमागैम नेतु पित्रचितेन वितित उपायो न 
केवर्मयम् । किंतु सयन्ये । स धूमिनीमेवमाह ! या का- 
वित्खस्पाप्युपकृतिरभिनयते खोके । तथेव मदीयाप्युपकृति- 

सतव भोजनास्पूवं सम्मानमहैति । तच्छुत्वा धूमिनी अनिन्छ- 
यपि । ('्आयेपुत्र { बन्यास्मीः "वदत् प्रिये ! अनल्पां 

पुष्टिं ते तनोययमाहार इति बदन् सखल्पमेवान्नमत्तु ता न्ययुक्त 
पि्वचितः ॥ 

प्रिये मधुबद्भोग्ये { कौशेयवासोभिस्खणोठकारेदुकरूल- 
कंचुकैदिशरोवे्ठनैश्चाटकृतावावा स्वसिितृभवनं गमिष्या 
इत्युक्ता ता प्रयाययितुं कंचित् श्ुद्रपण्याना विक्रेतारं वणिजं 
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[ क क) [प तुन्नवायं च समाहूय कानिचिद्धासासि कीत्वा तं सोचिकं 

सेवितुमन्वर्युक्त । अल्लातरे अस्या अथसौहिलयोर्पत्तेः प्रागेव 
पिबचितस्तददमोजनपालमुत्सारयितुं किंकरमादिङ्य धूमिनीस- 
प्राक्टीत् ^ प्रिये मवयां कि भष्ितम् इति अथ सौचिकः 
प्रविद्य «° आर्यमिश्र प्रशच॑सिताकारं शिरोवेष्टनमिति ब्ुबन्पुरो 
निदितवान । दष्टा पित्ीचितो नवीशृतकोपः परुषं गञेने 

साटोपमिदमाह अरे सौविक † नेदं सुषु रचितम् मूषिका- 
करति प्रापितं नेद शिरसः पयाप्तम् गृहं नीत्वा इतः प्रथुरुतरं 
करत्वा अनय । 

धूमिनी--इदं मे रोचते । सवोस्साद्भवः एतादृशमेव 
शिरोवेशनं वारयन्ति पित्रीवितः । यदा त्वमपि साध्वी भवि- 
ष्यसि तथैवेदं: धारयिष्यसि । 

अथ धूमिनी खीकृताहारबलेन नवीकृतसत्वा भतोर- 
माह । ““आयेपुत्र  अस्मिन्विपये किचिद्रक्तु ममानुज्ञा 

दातुमहं । नाहं वाखा । नाहं शिष्यः सद्यथेष्टमापण त्वन्तोऽ 
धिकतर। अपि श्रौतुमसखहन्त । यदि मह्वपितानि श्रोतुं न सहसे 

तदा पिधेहि ते कर्मे । 

पि््रैधितो मायोयाः परूपाणि ववासि श्रोतुमसहि- 
प्णुरसीत । तया सह वाक्ठ्हाद्यमेव साधीयानुपाय इति 
४. 

नच्च इदसुत्तरमदात् । 

912.168 --10 
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परिये ! यदाह भवती तत्सम् । शुद्र तच्छिरोवेषटनं । 

न सम्यग्विरचितं । यद्धवये न रोचत इति--तन्ममेषं । 

घूमिनी--अयैपुत्र { स्वदिष्टानिष्टाभ्या न मे किचिल- 

योजनं । इष्ट ममेदं शिरोवेष्टनं । अहभिदमेव बाछामि 

नान्यत् । " 

ततः पिर्वचितस्तस्या वष्वनस्याथसन्यथा गृहाण इव- 

राह । कि चडातक्यपि द्रष्टुमिच्छसीनि । ततस्सोचिकस्स्वस्यूतं 

रविरमथीरकं तस्यै दरीयामास । अधारुकं वा शिरोवेष्टनं वा 
सा नेच्छतीलयभिप्रयेण पि्रीचित^“सद््यसारं खलु हा देव दया- 

निषे--कंचुकहस्तशछतन्नीनात्शमिव दृश्यते 1 ` इयत्रवीत् । 
सौचिकः । खामिन् † एतत्काछिकनिमौणबिधानमवछ्ग्य निर्मी- 

यतामिति खदु भवता आजप्तम् । 

1 नक चेन धूमिनी--इतो रमणीयतरं न ॒कदाचिन्मया दृष्टम् । 

अशमेतत्पिंचितस्य । क्रीतवस्तुनातस्य मूल्यं वञ्लवणिजे 

सीवनपरल्यं सौधिकाय च रहसि दापयित्वा खापराधं क्षम- 

तामिति संप्राथ्यै सर्वश्रव्यं भीपणवचोभिस्तजधित्वा तो गृहा 

दहः निष्कासितवान् पित्र॑चितः । 

अथ धूमिन्यभिमुखो भूत्वा प्राह । प्रिये { एहि । 
इमान्येव श्ुद्रवसनानि वसानो तत्पिदगृहं गच्छाव इति । 
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यावन्मद्खाह्मोजनवेन्ा  नातिक्रासेत्तावच्छरुशचुरनिवासस्थानं 

गंत्यमस्मामिः तस्माज्ञविषछठा वाजिनः पत्र्याणबद्ादिना 

सञ्जी कियेतामियश्वपाकानादिदेश । एतस्मत्यूषे नोक्तं पित्र॑चि- 
तन । किंतु गगनमध्यमन्यारूढे मयूखमाणिनि किकरेभ्यः 

खप्रखानमाचसख्यौ । धूमिनीभतः प्राचंस्येन भूयिष्ठं वक्ली- 

कृतापि किंचित्खप्रागस्भ्यमाविष्डुवणा इदमूचे । आयेपुतर ! 
ततरास्मद्रमनालूवेमेव राचिमेविष्यत्ति । कथ गंतुं राक्तुयाव । 

इदानीं द्विवादनसमयः । स्वोक्तं प्रतिविषयं यथा सा अर्गङ- 

योत्तथा सा विधेया कनेन्या इति पित्रबितस्याभिप्रायः । काठ- 

चक्रस्यापि नेतृत्वं बहन्निव सूर्यस्य गतिमपि निरोद्धुं प्रभुरिव 
“अस्मस्रखानास्राक्ाखो न गच्छति--ख्रेव भवति । 
प्रिये--मया यदुच्यते यन्क्रियते तत् सवं खंडयसि । नाहमद्य 
गमिष्यामि । मदनुमतिमेवानुरु्छति काकः । इदयवोषः । 

अथापरस्मिन दिने धूमिनी भमत्रो नूतन श्चिक्षितविनय- 
मागेमनुवर्तितुं वात्ता । यावत्सा भवैव्यव्र तमप्रवत्तिवि- 
षयीछरतं प्रातिकरूल्यदति शाब्दमपि विस्मय पूणैबञ्चवर्सिनी न 
भवति तावत्ता पिच्रगृहं नेतं पित्र॑चिताों नैच्छत् । तयोः प्रथित 

योरपि “महयातपषीडा'' इति सूुचनादेव मां मध्यमारत्पुनगें 
प्रषयेदिति सा अभिभेत् । 
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एव प्रकाशमानोयं चन्द्रएव न तु सूयः । तथाऽहं शपे 

इत्यवदत् । पुनस्स्वगृहं॒॑प्रतिनिवतेमान इव ददृशे । धूमिन्यपि 
पराक्तनब्ण्डीत्व विदहायेदानीं बिनयनम्रा गृ्ीणी बभूव । म्ै- 
गदितं श्रुत्वा मागसध्ये गच्छंती भ्तोरमेवमाह् । ^ अयेपुल 
पुरस्ताद्रच्छावः । एतावन्तं दूरमागतास्स्सः । मागेेपमुत्त- 

रावः । गगनामोगे प्रकाश्चमानोयं भवतु पश्चवान्धवः इुमुद्- 

वाधवो वा यत्ते रोचते तदस्तु । जंगमादीपवर्तिभेवतु । यथां 
ते छंद्ः तथैव ममापि प्रतिभाति” ! इति 1 पित्र॑ितोऽयं 
चद्रएवेति तामभ्युपगमयितुनिश्चिय पुनरवदत् । भिये { अयं 

चंद्र इति व्रवीमि 

धूमिनी--आयेपुत्र { अहमपि जाने अयं चंद्रएबेति 
पितषितः-- प्रिये { स्वेखेकमित्रं मित्रः खस्वयम् । चन्द 

इयसयं बद्सि । 

धूमिची--वाढ सूये एव । यदा सया प्रयाख्यायते 
तथा स सूर्यो न भवति । सवान् येन केन चिन्नान्ना यन्नि 

दिशसि तत्तदेव भवति । धूमिन्या अपि सततं तथेव । 

एव तो प्रातुसुपचक्रमतुः । एतस्या नस्ता सिरी- 
कृतावानवा इति परीक्षितुं मागेमध्ये सखमुपथितं कंचन 
दैविरं दष्टा युवतिमिव त संबोन्य “भद्रे | सुप्रभातमस्तु पे। 
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प्रिया वीक्ष्य प्राह । अयि प्राणवह्णमे { एतस्या अष्षियुग्मं 
परय । नीखोतपच्द्मिव भाति । किं कदापि दृष्टा एतादक्ञी 
खदरी । पय गेडफख्कयोः कान्तिम् । इत्युक्ता पुनस्तं जर- 

भ ५ _ ठमुवाच । सुंदरि पुनस्ते सुदिनिमिच्छामि । पुनजयामाह । 

दयिते † तस्या सोदर्यप्रटोभिता सक्रत्ता परिष्वजस “ । 

मलल साकस्येन वशीकृता धूमिनी मनीज्ञां तस्मिन्नेव 
क्षणे अन्वति्ठते । पतिरिव धूमिन्यपि तं प्रबयसमुवाच । 
प्रमदोत्तमे { सवण्यवति { रुचिरासि । मधघुरदशेनाक्ि । कुत्र 
गच्छमि । त्वदावसि छत्र । एतादशरूपवलया भवदा 

अपलयवंतो ते पितरौ धन्यौ । पित्रैषितः । प्रिये नोन्मत्तासि । 
अयं पुरुपः । जराजीणौगः । पङितमौनि; । बक्छिव्याप्नमुखः । 
कि नासीति मन्यसे । 

धूमिनी-- तं प्रति आये क्षमस्व मां । आदिलप्रभा- 
प्रतिहतववक्षुसया मम सर्वौ जीवदखोकः पीतवणे इवाभाति । 
इदानीं त्वन्मुखं विरादतरं परक्ष्यामि । भवान्धृद्धोसि । मम 

स्ख छितं क्षमस्र अहन् । 

पिर्तेचितः-साधो { तात { ते ग॑तव्यप्रदेश्ं वक्तुमदै- 
सि । त्वमप्यस्माननुदख्टयायास्यसि चेत् त्वस्सहवासेन वयं 

हृष्टा भवेम । 
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वृद्धः-- आर्यो {! परिहासरीखो { अतर्कितोपनतेनं 
भवत्समागमेन भशं बिस्मितोऽस्ि । विशाखनामाहम् । 

पाटर्पुरे वसंत मम पुल द्रष्टु गच्छामि । 

ततः पित्रचितओह । अयं ख विरहश्रीदासस्य दहितीयां 

दुहितरं कान्तिमतीनाभ्रीमुद्रोहुनिथितवतो सुमित्राख्यस्य 

पितयं जानासीति । ततो महाबिभवेन प्रवतेयिष्यमाण 

तस्पुबस्य विवाहमदोन्सव तस्म वृद्धाय कथयित्वा पिव्रैचितस्तं 
समनन्दयन् ! तत एते त्रयस्सानंदं पथि सम्भाषमाणाहशीदा- 

सस्य गृहं प्रतस्थुः । तत्र सुमिल्तकातिमलयो विवाहमहोत्सव 

्रष्ुकामास्सर्वै बन्धुजनास्समवेताः । ज्येठदुदितुधूमिन्या विवा- 
हस्य पवेमेव धृत्तत्वादिदानीं कनिष्ठायाः कातिमया विवाहाय 

श्रीदासोऽप्यनुमेने । 

अथ धूमिनीपित्रचितयोर्विवाहमटपिकायमुपविष्टयो- 

स्तोः पुत्रीजामाललोरागमनेन द्विगुणिताहादो वाताुयोगादिना 

तमभिनंद्य सुता वीक्ष्य मुमोद । 

ततस्सुमित्रः कातिमतीं परिणिनाय । तत्र हारधनो- 

नामापरो वरः अचिरात्कृतदारसंम्रहस्समायातः । एतावुभो 

सखुमिबरहारधनो पित्रंचितभायोया धूमिन्या वामन्नीख्तामुदि- 
इयेषत्परिजहसतुः । बिधिवक्रतया पित्रषितेन वृता कन्या 
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त्वविधेया ताभ्यां घृते कन्यके सुघत्ते विधेये इति संहष्टाविव 

सुमित्रहारधनावदश्येताम् । 

पित्रैनितो भुजानयोस्तयोवेध्वोयोवदागमनं तयोः परि- 
हासं नाजीगणत् । तच्छरञ्ुरश्रीदासोपि तयोः पक्चमेवारभ्य 

ज्येषठजामातरं अवज्ञातवान । तत्पत्रीभ्याभिदानींमल्जञयेवाधिक- 
तरं विधेयेति पित्रंधितेनोक्ते सति धूमिन्याः पितेदमाह । 
“पुत्रक ! पिब्वचित † तिखणा मन्पुब्रीणां व्वद्धार्येका वक्रश्चीटा 

अविधेयेति वक्तु बिभेमि । 

पिरव॑चितः । नेति ब्रूयाम् । युष्मसरलयायनाथे सल 
व्रवीमि । तासां तिसृणां वधूना मध्ये या भत्रो आहूता 
कार्विरुवं विना अत्रागमिष्यदि तद्भतो निर्दिष्टं पणं इतरस्मा- 

रहा । इति । इतरावप्येतदंगीचक्रतुः । यतस्तौ दुदौन्ताया 

धूमिन्यास्खस्वजाये अधिकतरमाज्ञानुवर्तिन्याविति दटग्रयय- 

वेतो । पण विदश्यतिसुवणेपरिमाणं निश्चिक्युः । ततःपित्रैवितः 
प्राह । कियदेतन् । एतावन्मूल्यमहं गृहकपोतिकाया वा कोटे- 
यके वा न्यसेय मद्रिण्यास्तु एतस्माद्विशतिगुणाधिकं इति । 

अथ सुमित्रहारघनौ तं पण शतसुवर्णरवधेयताम् । तेषु सुमि- 

त्रः प्रथमं स्लजायामनेतुं श्रयं प्राहिणोत् । स द्रुततरं प्रति- 

निषरयःकथयत् । सामिन् । देवी मन्मुखेन भवंतं विज्ञाप- 

यति । गृहकमेव्यप्रासि । आगंतुं नावकारोस्ि मे 1 क्षाम्य 
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त्वायेपू्र आज्ञोहघनम् । पिर्लचितः । कथं किमुक्तवती सा । 

गृहका्यैपरतया नाग॑तुं शक्तास्मीति । किमिद कनलोचित- 

मुत्तरम् । 

एवं ब्रुवाणं पितरैचितं वीक्ष्य “धूमिनी इतोपि परुषतरं 
्रलयुत्तरं न प्रेषयति वेद्वरमिद्युक्ता ते सर्वे त परिजदसुः । 

साप्रत हारवनस्य बारस्समायातः । 

हारधनः--रे भ्य †{ मद्भायोमुपेय तव॒ भतो 

सकृच्छघ्रमांतुं त्वा ॒प्राथेयत इत्युक्ता तामानय । पित्रवितः 
अह) कि प्राथेयितव्या । 

हारधनः--अवक्यमायास्यति । त्वज्ञाया तु प्राथना- 

मपि नागीकसरेतीति बिभेमि । कित्वसो सुशीरस्सरामिनी 
बिनैवागच्छतं किकरमुद्धक्षय विवणेवद्नो भूत्वा तमप्राक्षीत् । 
कुत्र मे भायो । कि नासावायाता । 

भलः खामिन- देवी विज्ञापयति । “'आययपुत्री 
यत्किचिन्मनसि निधाय मा परिहसितुमाकारयति । ततो 

नाहमागच्छेयम् । स एवात्रागच्छत्वितिः' 
(>. 29 पिर्तंनवितस्तच्छत्वा ““प्रतिकुल्तरमुत्तरमिति "` चुक्रोश । 

ततस्स निजकिकरमहूय एवमुवाच । “भ्मद्र् { मद्धयोनिकटं 

गत्वा तामेवं बरूहि । देवस्त्वा सत्वरमागतुमाज्ञापयतीति । 
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अथ सेवकवव्वनश्रवणसम्नतरमेवोत्थाय तेन सहा- 

गच्छन्तीं धूमिनी ददृद्य । तत्पिता श्रीदाल् आगच्छति 
धूमिनीलयाज्जुघोष अथ सा प्रविह्य धवत्रधवन्गभिः कटाक्ष 
वीक्षणञ्मशमिदीयितमाप्सि्ती अवोचत् । आयेपुत्र { केन 

नियोगेन सामनुगृह्ीतुमाकारितबानसि ! कलया त्वह्कगिनी । 

हारधनस्य जायाच । ते उमे संखपकोे खित्वा बहना 

सीतवावा निवारयतः ॥ 

पित्रचितः । गच्छ ते अप्यल्लानय । ततस्सा अधर- 

स्पदनमण्यकरत्वा तरक्षणसेव भलोौज्ञा परिपाल्यितुं तद्रधूष्या- 
नयनाय तत्र जगाम | 

खभित्रः--इदम् सटदद्धुतं । 

हारवनः--ममापि तथेव प्रतीयते । मूर्तोऽद्धुतरसः । 
पित्रंितः-- विग्रहवती शान्तिः ॥ 

श्रीदासस्खसुताया मे तादृश्चगुणपखिवित्ति विचिन्त्यानंद्- 

परवशः प्राह । वत्स! पिर््रचित { भद्रमस्तुते । पणं 

जितवानक्षि । यतस्ला सखवक्रशीख्ता परियञ्येकस्मिन्नेव 
जन्मन्यन्येवाभूत् । ततस्तस्यै अपरं विश्चतिसहखपरिमाणं 
धनं यौतकं दद्याम् ॥ 

पित्रचितः इतस्सु्टुं तरं पण जेष्यामि । तस्या नूत - 
नाधिगतसुघरत्तमितोऽधिकतरं प्रद्दौयेयम् । इतराभ्या सह 
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प्रविशन्तीं धूमिनीं दृष्टा परयत । कथ सा गच्छति । सवानु 
शासनेन वंदीकृते इव सिते त्वद्धिधेये जाये कथमत्रानयति । 
धूमिनीं प्रति । प्रिये { अस्पमूल्यमसारं तच्छिरोवेष्टिन धार- 
यितु नाहेति भवती । तदधश्चिप । धूमिनी सद्यएव तदधः 
अपातयत् । ततो धूमिनी पातित्रयधमोन्सविस्तरं उपपादृयितु 
भवो पित्रंचितेन समादिष्टा निरगेरवाग्विभवेन तत्रलयाना 
सर्वेषा विस्मयायोपन्याखत् । धूमिनी चंडीति पूेप्रसिद्धि- 
मपहायेदानीं परमसाध्वी भलेनुत्रतेति प्रख्यातिममजत् ॥। 

चडीद्मनं समाघ्रम् | 



8. #४€516 101# *(1€56116. 

( कृत प्रतिकृतिः ) 
द 

1, ४106170 = विजयसेनः--वियन्नगरी. 
2 ‰ ०९९० = प्रभंजनः--राज प्रतिनिधिः. 

8 ©८.86०1७ = अस्खलितिः--कथिल्भुः 

4 (121० = कलाद्ः-ईंशबलायास्सोद्रः. 
$ 1.८0 = व्ासकः--करादस्य मिं 

6 152 0€1}4 = इशवटा, 

, 1311808 = सुवदना 

8 [116६ = दारिका 





॥ कृतप्रतिक्तिः ॥ 
(2 &.6. ऽ 2८ ८ ^ ८^ 51६) 

~~ नग्बदी-----~--~ 

आ!सीचतुरुद धिमेखरखावल्यितमहीमण्डरमण्डनायमाना 

निजविभवाधरीकृतराजराजपुरी वियन्नगरीनास काचिष्पुरी । 

ता शरास शांतमनाः श्मागुणप्रधानो विजयसेनो नाम 

क्चित्पार्थवसत्तमः सः क्षमी परहिसापराङ्मुखतया स्छम्रजासु 
दण्ड्यानपि नाद्ण्डयत् । तस्य क्चान्या ख्ड्धावकारास्तसजाराज- 

शासनान्युद्ध्वयामासुः । 

विशेषेणासीदेकं राजक्षासनं । यस्यासि त्वमपि 

प्रजाभिर्विस्प्रतप्रायमभ् । राजापि न कदाचित्छखपरिपार्न- 

काटे तच्छासनमन्वतिष्ठिषप । विधिवद्परिणीतया योषिता यों 

जीवेत्सवध्यो भवलयनेन शासनेन । राज्ञः श्वमाक्षीखतया 

विवाह विध्यनुषएापकपदाधिच्तश्च तच्छासनमुपेक्षा चके । 

ततस्सर्वे तत्पुरवाक्षिनः कन्यापितरो रजसन्निधिमागदय 

“'्ाजन् † अत्रया युवानः अस्मत्कन्यकाः धनेन रूपेण वा 

प्रोभ्य ता अप्य तासा चारित्रं दूषयति ता अपि तत्सह- 
चरीभूय तेस्सह जीवती यनुदिन सविखपं विज्ञापयामाघुः । 
ततो भूवहमः प्रजासु वहुन्गीमवन्वीमिमामपथप्रह्त्ति जनम् खा- 
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नमुहुयहृश्श्रत्वा सनसीत्थमचिन्पयत् । तेक्षण्यमवटंब्य सुप्रजा 

कूरदंडविधानेन विना न पायेतेऽसौ दुनेयो विनिवारयितुम् । 

अहं ॑तु प्रकृया सदुः आनररस्यपरः । यदीदनीं मया 

हटात्तिग्मताऽद्धीयते तदा प्रकरृतिप्रकोपो जायेत । ततो सम 

भ्राणानमिद्रययुरिति दीघंमाखोच्य राञ्यतंत्रनिष्णाते प्रजा- 

दोपदमनपष्ष्ठि कस्मिधित्पुरुषे राञ्यमारमारोप्य वीथंयान्ना- 
, {~ (५. 

ञ्यपदेदोन कंवित्काछं प्रोषितो भवितुं निश्चिकाय ॥ 

आसीद्स्मिन्नेव नगरे प्रभञ्जनो नाम कथिप्पुरुषप्रकाण्डो 

जिते द्रियस्खनियमेस्सदाचासे् छषिप्रधामगात् ॥ 

असौ विजयसेनमहीपाछस्सखचिन्तितनियोगभरं बोदु- 
मयमेव दक्ष॒ इति मत्वा प्रधानामायं सुुद्धिनामानमविरंवित- 
माहूय तस्मे स्वायं व्यघ्रणोत् । अथ सोपि राजानमुपेलय 

निटङ्तट धटिताञ्जछिरित्थं व्यजिज्ञपत् । ̂ “मूबह्नभ { स्वस्यां 

वियद्पु्यौ यः कथिदेवपादाना बहुमानपात्रं॑ब्रिद्यते यदि स 
प्रभजन एवेयवेतु स्वामी? एवं र्मन्रिसम्मतिं चावाप्य स 
भूजानिरञ्चमेऽहनि प्रभजनमागमय्य तस्मै खचिकीर्षितं कथ- 
यित्वा सखप्रवास्समये राञ्यकायौवेक्षणायात्मनः प्रतिनिधि 
परिकिटप्य तीथीटनच्छटेन सखदेशं विहायान्यं कंचिद्िदेशम- 
शिश्नयत् । तत्र गणरात्ं॑नीत्वा यतिबेषाच्छादितनिजरूपः 
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पृरैनभिज्ञातः आत्मनः प्रतिनिधेः प्रमंजनस्य राज्यपाछनी 

परवृत्ति निश्रतं वेदितुं पुनस्तामेव नगरीं रहो नवलते । 

अथ नूतनाधिकारपदवीमारूढस्य प्र्मजनस्यानतीते चि- 

रकाटे कलादनामा कश्चिद्यवधिटरः काचित्तरणीं पिट्भ्या वियो- 

ञ्य वखाद्पजहार 1 ततो नूनराजग्रतिनिधेः प्रभजनस्याज्ञयाऽ- 

पलधी कठाद् राजभटैर्जवग्राहं गृहीत्वा वारके निकिष्रः | 

चिरादुपेक्षितस्य राजशासनस्य वलेन प्रभजनः कखद्स्य शिर 

इेन्त॒मादिदेश । अस्ङ्तिनामा कश्चित भुः बहवस्तस्य सुहृदो 

वान्धवाश्च प्रभजनमुपेय “° देव { जराभासवनतस्य पलित 

शिरस्कस्य दशमीखस्य अभ्यदेणीयष्रिवस्य मया पुत्रस्य 

कि वा द्रष्टव्यमिति गृहे विरुपतस्तस्य पितु; तेऽस्य प्रथमो- 
~> 99 

यमपराधः क्षम्यतामि""लयभ्यर्थितवन्तः । 

परभजनः--आयोः{ श्रुत मद्वने । यथा फितक्षेत्र 

सस्यरक्चषणाय शुककाकादिपष्ठिणो वित्रासितुं निवेशितः प्रति- 

पुरूषः; क्रस्ो भयापगमाद्रयसां वासयष्टिभिवति न तु भयहेतु- 
सथा राजश्चासनसपि प्रथममुपेश्चया यदि सम्यक् नानुष्टाप्यते 

प्रजा न बिभ्युः 1 राजदृंडमयरहिताः प्रोद्धैधितखोकसेतवस्ताः 

किं किन विदध्युः । तस्मादतिक्रान्तराजश्चासनोयं वराकी 
षेच्छेद्य एव । तथा स्मयेते । 
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८“ राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 

नि्मैलास्सखगेसायान्ति सन्तस्सुच्रतिनो यथा 

अल्वान्तरे कखादस्य भितं उक्तकनामा कथित् कासगृहे 

निगाचितं सुहृद द्रष्टुमाजगास । तं इद्वा कडाद् अवोचत् । 

“सख { आपन्ने मयि दयाटुरिमाुपक्रति कुर । मद्रं 

गत्वा मस्खसारमीशवव्य मन्युसेनैवं ब्रूहि । सा अदैव 

कंविद्रद्धबिहारं जिगमिषति । ततस्सव्वरं तमुपगम्य ममा- 

पतित दुजीतं तस्ये व्याच । खय नत्सविध गत्वा कटोर- 
हृदयं प्रभ॑जन ^ मर्सोद्रस्य प्राणाभिक्षा देदीति ” प्राथेयितु 

ता प्रहिणु । अयस्सारहदयस्स हि प्रतिनियिमेद्धगिन्या रूपरा- 

मणीयकेन बाडमञ्जिमया चनाकृष्ह्दयो न भवेदिति मे महती 

प्रयाज्चा । दृषस्प्रायस्यापि नरस्य मानस प्रमदारोदनोच्छरनारक्त- 
नेत्रातगरद्वास्पोदबिदुभिः कपोकफर्काभ्या सर्मतिम्यतीति- 

सन्ये" | 

तत॒ डश्षवरापि यथा वितिर्तं तस्मिन दिने यलया- 

श्रमदीक्षा प्रवे गुरूपदेशग्रहणाय मठमगात् । साख्विहिता 

गुरुश्रषा किचित्कारं छृत्वा तदुलुकाषायधारणायाहौ मवेत् । 
सा तत्र यलयाश्रमधमौन्मठधमच्च प्रच्छन्ती तस्थौ । छासकोपि 
यनि सदन प्रविश्य ¢“ शमप्रधानाना वरशातिरेधताम् ” इति 
ताररवेण निजगाद । ईंशवला । कोत्र व्र॒ते । योजिनी । पुंस- 
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इव स्वरसंबाद्ः भद्रे इईशबटे ! त्वेमेव तावद्रहिगेत्वा जानी- 

हि । कोऽसौ किमथेमागत इति । मम ॒त्वाश्रमधमोनुरोधेन न 

वहि्भन्तव्यम् । ब्रतधारणानन्तरं त्वयापि पुरुषेस्सह न सम्भा- 

षितव्यम् । यदि भाषसे मुखं न प्रदद्येय । यदि सुखं प्रदशे- 

यसि मौनमातिषटं । एकसक्षरमपि नोदीरयेत् । 

देशवलख--मवतीना योगिनीना ख्वातंत्रचं नास्ति । 
५, (५ [क 

योगिनी--किं नेद् पर्याप्तम् । 

देरावरखा--अथकिम् । साहमिताऽधिकखातंत्रमाभि- 
ङषिणी त्रवीमि । कितु योगिनीसमयो तीव्रसयमान्वितो 

भ भवेदिति सदृङयः । प!णितटेन कवाटं ताडयतः पुरुषस्य 

कंटध्वनिः पुनरश्रूयत । 

योगिनी--इतो गत्वा कवाटमपाघरणु । प्रव्युत्तरं देहि ! 
तत इश्व करेण कवाटमपाघय रासकं वीत्य अयि! 

८६ स्वस्ति मवते । वधेता भवान् ” इति बभाण । 

छसकः--समभक्ल्युन्मेषं । तस्यास्सविधमुपसपेन् । अर्य 
सस्ति मवसे । भवती ईराबरेव दृश्यसे । कमनीयकपोङ- 
पाटङुलिपा त्वमपि नावरेति तकेयामि । एतन्मटस्य नूतन- 
शिष्या तपस्िनः कठादस्य स्वसा ईशाबराख्या काविदृन्र वतत 
इति मया श्रुतम् । दयया मा तस्या अन्तिक प्रापय । 

258 ~~11 
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देरावखा---आाये { तपखिरशाब्देन तस्िन्भयसांकि मे 
मनः । किं तस्य । स्पष्टतरं त्रूहि । सेवाहमस्मीशवरा तदद्धगिनी । 

खासकः-- भद्रे सुरूपे { तवशभ्राता मन्मुखेन तव 

कुशल्मतुय॒क्तं । स इदानीं बन्धनागारे निश्लिप्रः ! 

देशवख--हाधिक् हाधिक् महती विपदापतित्ता मे 
भ्रातुः । कि तेन कृतं येन बन्धन नीतः । 

लासकः--स्वत्सोद्रः कन्यामदूटुषत् । ““ईशवला सा मे 
पितृष्वखीया मन्दारिकेति बिभेमि" मदार्किञ्चवख्योवेस्तुतः पर- 

स्पर्वंधुत्वं नासीत् । कतु बास्ये पाठद्चाखायामध्ययनकारे संजा- 

तदटढतस्मैत्रीवक्चादीशवला ता मन्दारिका ममेय पितृष्वसीयेति 
व्यवहरतिस्म । सा कलरादानुरक्तेतीश्चवला जज्ञे । तदृनुरागे- 

णेवायमिमामवस्या प्रापित इति मनस्यचिन्तयत् । 

कासकः-- सैवास्य व्यसनहैतुः । मे भराता तामुप- 
¢ , १, यच्छतु सकः । तस्यापि सएव सकस्पः कलादस्ता श्र ति- 

पूवकं उद्रहयेव । किलिदानीं राजग्रतिनिधिः म्रभ॑जनस्तं 
कन्यादूषणेन राजश्ञासनमुद्धधितवानिति क्रोधेन तस्य वध- 
दृडमाज्ञापयत् । तस्मा्वमधुनेव श्िप्रं तदन्तिकं गत्वा यदि तं 
सपादपतनं नातुनेष्यसि कडादस्य जीविताशा दत्तजलाजरि- 

भवेत् 1 तदथेमेवात्र ममागमनम् । इमा वातां तव श्रावयितुं 
त्वद्भाबा प्रेपितोस्ि । 
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ईदावखा--तं वधर्दडन्मोचयितुं का शक्तिरस्ि मे। 

कठिनद्टदयं प्रभजनं करुणप्रैचित्तं कतु नाहमलं इति शके । 

लछासकः--अर्य कृत शंकया । रका ताबत्काये- 

घातिनी । त्धयादनुदयोगिनामस्माकं श्रेयो भनक्ति । प्रभंजनस्य 

वेशम गच्छ । सोरस्ताडं विरूपन्तीभिरवराभिरभ्यभ्यंमाना 

देवता अपि प्रसीदेयुः कि पुनमेनुष्याः 1 

ईैरावखा--प्रयतिष्ये किमहमिदं कायं कतुं शक्यां 
वा नवा । इमं प्त्तातं मटाध्यक्षाये योगिन्यै निषेय तद्नुज्ञा- 
मवाप्य सत्वर प्र्भजनस्यातिकं गमिष्यामि । कायस्य सिद्छ- 
सिद्धयो तं रात्लाववगमयिष्यामि । 

एवमीश्चवखा योगिन्यनुज्ञया सटाखचवङिता प्रभजनावसथ 

गत्वा तदुत्रियुगर> चात्मानं पातयित्वा कुररीव बिदखपन्ती 

मुक्ताफर्स्थुदेरशरुर्बिदुभिस्तमानदुःखाभिव मणिकुद्टिम भुवं कबौ- 
णा इदमवोचत् । ८ आये † अहं काचिदर्थिनी दुःखिता । यदि 

देवपादना चित्तं मयि किंचिसखरसादोन्मुखं मत्परिदेवनं श्रोतु- 

मिच्छति तर्हि विज्ञापयामि । 

प्रभजनः-- भवतु कि प्राभ्येते । किं वा ते दुःखकारणं । 

तदा इंश्चवल सोदरस्य उपरवं बणयित्वा यथाप्रम॑जनस्य 
मनः करुणया द्रवीभवति तथा दीनवाभ्भिभ्रौदप्राणपरिरक्षणाय 
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तमनुनिनाय । प्रमजनस्तस्या दीनारापान श्रुत्वा प्राह--सुभ्रु ! 
किमहं करवाणि । नास्यत्र प्रतीकारः । तव सहजन्मा बधाय 

निर्दिष्टः । हंतव्य एव । कि न जानीषे ^° स्वेस्खकृतभुक्पु- 
मान् "ˆ इदयाभाणकम् । 

इंरावरा--अहो राजश्चा्नपारुष्यम् । अहो राजद्डस्य 

न्याय्यता । का गतिरिदानीम् । नष्टो मे राता । खस्ि भवते । 

साधयाम्यहमियुक्ता सा प्रसिता । तस्या अनुयायी लासकः 

प्राह । 

अर्य { नामेतावता । मा विरमोखमात् । पुनरायाहि 

तं प्रसादयितुम् ! यावत्त्वयि प्रसाद न करोति तावत्तं न 

जहाहि । स्वं सप्रागरभ्य स धेयं वक्तमक्षमेव छक्यसे । इति । 
ततः परेद्युरीराबखा पुनस्त समेट निजरछटपरिचुम्बि- 

ततदंग्रिट्ठया धावृभिक्षा बिभिक्षे । 

प्रमंजनः- नून स वध्यः अतीतः काटः । किमहमि- 

दानीं इयम् । 
इेशावला--आय । श्णु मद्रचनम् यथामूतानुकम्पा 

महता महत्वमावहति न तथा शखदंड मङकटकोशेयादिकं । 
परभजनः । अपेहि वाचाटे अपेहि । | 

एवं प्रम॑जनेन निरस्यमानापि सा पुनः पुनस्ते प्राथैय- 
माना पुनराह् । यदि मे राता कखादंसत्वमिव राजगप्रतिनिधिपदे 
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निवेशितो भवेन । त्वसपि स इव व॑धनागारे कृतापराधतया 
निक्षिप्रो यदि भवेत् । तदा मदप्रजो भवानिव एतादश्चीं कठि- 

चधित्तता न वहेत् । त्वां सत्पदे मा त्वत्पदे निवेशयितुमीश्वरं 

्राथेये } तथा दैवेन परस्परव्ययासे कृते किमेवं भवेत् । 

प्रभजनः-- ्राडविवाकत्ववंदीत्वयोयेद्तरं तत्ते त्रवीमि। 

णु सुन्दरि । स्वश्या भव । त्वद्धावरवधे राजश्चासनमेव कारणं 

नत्वहम् । ममालुजो वा तनूजो वा प्रिय्बधुबो भवतु । यो 

ह्यपराधी स नि्हेतव्य एवेति मे निश्चयः । 

शरः प्रगे स वध्यस्थान नेष्यते । ईशवला । कि च एव 
घानिष्यते । हंत आकस्मिकोयं वधः । मुच्यतामसो । नासो 
मतुं सन्नः । सूदा अपि महानसे नाकाठे सृगपक््यादीन्विशं- 
सन्ति । सवेभूतान्तरात्मनीनचरे यादृशी वुद्धिरस्माकं तादृक्ष 
वद्धिस्तच्छरीरमूतेषु भूतेष्वपि कतेव्या । बुदा सम्यणग्विचाये- 
ताम् । बहबोऽप्यमुमेवापराधं करतवंतो मम भाद्वन्न कोपि 

वधाय निर्दिष्टः त्वमेव तच्छासनायुष्ठापने प्रथसः । सएव 

तत्फडाचुभवितृणामादिमः । तव हृदयं प्रच्छ । मत्सोद्रापराधं 
जानीहि । प्रायशो रोके सर्वो जनो निसगेत एवेद्रियलील्यपर- 

वशः कृयाकृलयविचारबिधुर इन्द्रियाश्वैरपथे नीयते इत्यमुमंङ 
सम्यणज्विमृश््य परित्रायस्व मम ातरम् । एवं तस्यच्चरमो- 

किमिः प्रभजनोऽयथ द्रवीमूतहद्योऽभूत् । सोपि तदरपचेष्ठा 
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वाग्विलासबागुरासु हरिणायमानचिन्तघृत्तिवेशिनां धुरि ख्थि- 
तोपि प्राकृतवदाविभूतङ्कुमचापचापलठेन निमेथिताषिवेकः 
कंचिदात्मानं संस्तम्भयितुमीश्चवरायाः परादमुखोऽमूत् ) 

[9५ ईेशवखा--आये सा विञुखोऽमूः । इतस्तावदट 
विकिर ' किमुत्कोचं ते दास्यामि । 

प्रभजनः--सविस्मयमात्मगतम् । कथमियमुत्कोचं 

दित्सति मे । 

ईरावखा-- दास्यामि ते तारक्पासितोषिकाणि येष्वी- 
शररोपि त्वया सदहाश्चभाग्भवति । न तु दहिरण्मयानि दृषन्म- 
यानि वा । अपित्वीश्वरशान्यास्सयाः प्रायेनाहश्स्सूर्योदया- 

स्माक् 
अन 

थ ८ 

प्रभजनः- बाढम् । एवमस्तु । शखः प्रातरागच्छ | 

इत्युक्ता तां विससजं । । 
€ (५ साप्येतावता ““ममाक्रोशेनासो दयाद्रेवित्तस्सन्सद्यो हन- 

नमञ्त्वा श्वस्सूर्योद्यपयेन्त मम॒ चावृजीवनस्यावधि दत्वा 
पुनरायादीप्युक्तवान् । तावन्मे शुभतरं । शचः कटिनस्वभाव 

तं मद्र्वोभिमोदेवमनेष्यामी""लयाश्चया संतुष्टह्दया निजगृहं 
गच्छन्ती परघ्रय प्रभजनं दृष्रा आये { परमेश्वरेण रक्षित- 

स्सुखमेधि धिरम् । इ्युक्ता निजगृहमगान । 
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परभ॑जनसतद्राक्यानि श्रुत्वा मनसत्थमवोचत् । 
“्तनन्वंगि ! पचवबाणवाणविक्षतऽहं त्वत्तएव रक्षणमि- 

च्छामि । नत्वन्यतः । उत्पन्नेद्रियक्षोभाद्धीतः पुनर्विवेकमव- 

भ्य । किमेष विकारो मामवस्कन्दति ! अविषयोस्ि विष- 

यचापर्स्य धिङ्मामपथग्रवरत्तम् । कथमहं तस्यामुदीणेराग- 
४१ 

तुत्तिः । कथमुर्पन्नसद्राक्श्रवणामिराषो मे पावणदा्ब- 
रीश्वरनिभ तन्मुखमद्यापि मे नेबपवौघरति । किमेष स्वप्नः 
आदोख्िल्नागर्मिं । पुनस्सविवेकं निगृहीतोऽसि भो अनंगह- 

तक । बुद्धा ते शाम्बरी । अनगस्यापि ते प्रज्ञोन्मेषस्सर्वेषा- 
मुपरि वतेते । यमिनं मामनिर्जय त्व शुरो न भवसि । 

यथा धीवरो बडिशो वपोभ्बी मासञ्य मत्स्यान् गृहाति तथा 

त्वमपि योपिदामिषं प्रदश्ेय पुरुषञ्चषान् गृहासि । न जातु 

च्िया प्रखोभितपूवं मे मनः । किमिदानीमेषा योषा नदीक्रूल- 
मिवापगास्यो मे चित्तं शनेराकषैति । यावदद्य खीपू्कठिता- 
न्पुंसो दृष्रा एते चपलाः परमनिकृष्टा इलयवाजानाम् 1 इतः 

पूवैः पिहितदहारामेकामघृत्तिरघुना विव्रतद्वाराऽजनि । 
अथ तन्नि्चायां स नूनलनकामुकस्संकस्पतूख्िकिया अभित्ति- 

चिलकमै इ्वाणः जजागार । कारागृहनिगच्ितात्परेयुहैनि- 
ष्यमाणात्कखद्ादधिकतरा वेदनामियाय । कखाद्स्तु कृतमर- 

णोदयोगसद्रजनीं सुखं सुष्वाप । 
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अथ यतिवेपधारी राजा जयसेनो श्रंखखसदानित्वर- 

णयुगन्रं कराद् दृष्रा ““मो युवन् { कृताघेभ्यः पश्चान्ताप एव 
प्रायश्चित्तमिति वदति विपश्चितः । तस्मात्क्रतपापा भवानपि 

पश्चात्तपो भवतु । ध्यायसख तमेव भगवन्तं निखिख्जगत्का- 

रणम् । इति सोक्षोपायमुपादिक्चत् । प्रभंजनस्तु वीतनिद्रः 

प्रसह्येदराबखायाश्चारिबदूषणमकायमिति निषेधबुच्छा दातं वा 
कामपरवश्चतया उपादातुं वा परिच्छेदमरभमानोऽपरिमेयमनो- 

वेदनामन्वमूत् । 

अंततस्ता साध्वीं सच्चरित्रासच्यावयितुमेव निश्चिक्य । 

नाहमुर्कोचमादास्यामीति प्रतिज्ञा कुबेन्नपि भ्रावरविमोक्षणरूप- 

मुत्कोषं तस्ये द्त्वा ता वक्षीकतुं निधितवान् । 

अथ प्रातः पुनरागतामीश्चवलामवलोक्य प्रमंजनसतामे- 

काकिनीं रहसि निरछीधे स्वनिकटमागंतुमभिरुखाष । एकान्त- 

सितामिदमाह । “°र्भोरु यथा मन्दारिका युष्मद्धातरं सफर- 

प्रथनं चकार तथा त्वमपि मन्मनोरथ पूरयसि चेद्धिसुवामि 
तव॒ भ्रातरं । त्वदशनासश्रतति त्वयि गाटमनुरतोसि । 
तस्माद्यथा मन्दारिका सवं गुरजनं वंवयित्वा नि्षीधे पंवश- 
रमाबसदाया करादसविधमभिस्सार तथा त्वमण्यस्या रात्रौ 
निश्रृतपदसचारमागंुमिच्छसि बेदक्ष्तः कलादो भवेत् । 

तद्टवासि श्रुखवा इंशवला येनापराधेन मद्धाता अनेन वध्यो 
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भवति तमेवापराघ कतुमसाबुदयुक्ते इति नितातं विस्मिता प्राह । 

८८आय । मत्सोदरप्राणरक्षणे यावती ममाख्या तावती मम 

चारित्ररक्षणेपि । यद्यहं व्यापादनीया भविष्यामि तदा कञ्चा- 

भिघातचिहानि पद्यरागमणीनिव शरीरे धारयामि ! एताद- 

शीरश्रश्ासरात्रग्णः खदुामिव मरणश्चस्यामःरोहुमिच्छामि । 
मम मनःपरिशुद्धिपरीक्षणाय भवतैवमुक्छमिति मन्ये । 

प्रभंजनः । शृणु खन्दरि ! सलयमभिरूषति मे मन- 

स्वाम् । विश्वसिहि मद्ववन । ईश्वरेण शपे । तादृशदेय- 

कमंसमर्थनाय ईधरशब्दं प्रयंजानं प्रभजनमवलोक्य इंश्चवला 

रशं रा तमाह 1 धिक्ता ठरोंसं दुर्विनीतं । दणपि- 
दहितकरूपसदशोसि । कथं न जिद्ेषि तादश्चमकीर्तिकरं कमं 
कतुमिच्छासीति वदन् । त्वं धमेध्वज इति नादं जाने । 

हृढत्रतः प्रजाहितरतस्सानु क्रोशो जितेद्रिय इति राज्ञा स्वपदे 
निवेशित इति जनमुखाच्छत्वा भवतं प्राथयितुमागता । एवं 

करिष्यसीति न ज्ञातं मया | क्षान्तस्त्वत्सोद्रापसयाध इति 

पल्लिका विस्य नददासि चे दिमा त्वहष््रदृत्ति सता मध्ये 

उद्रोपयामि । 

प्रभजनः--इंशवङे जस्पाकि { अह् कामुक इति 

ते व्वनं करश्रदधाति । अकर्को मच्छीख्द्रः । निरवद्य 
१५ थ [| $ ® 

स्सदावारः । क्कश आत्मसंयमश्च । त्वया मयि पातित 
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मिभ्यापवादं कः प्रमाणयति । यदि तव॒ मच्छन्दानुवर्तिनी मां 

रमयसि विमोक्षयिष्यास्य ते ातरं । नोवेत् शएव शमारप- 
यिष्यते । त्व तावद्यथेषठं जस्प । मत्कस्पितकपटमवन्धेन मय्या- 

रोपिततमवणं परिमाष्टं शक्तयाम् । श्वः प्रवयुत्तरं देहि मे । 
इदानी साधय । ” 

अथ इईर॒वला “कस्य पुरत एतन्निवेदयामि । एवं प्रभं 

जनो मयि कूरनिश्वयस्सनरत्त इष्युक्ते को सा विश्वसेत् । इति "" 

नवती भ्रातरं दिदृ्चुबेन्धनागारमुपससाद । तत्र भ्रातरं कला- 

द् अस्मे मोक्षधमौनुपदिशन्तं यतिवेपधारिणं राजान च दद्श्े | 

मंदार च तव्रेवान्यस्मिन्नपवरके राज्ञा करादवदुपदिश्य- 

माना ददशे। ताबुभावपि तेन राज्ञा सम्यग्बोधितो खकृतापराधो 
निंद्य इलभ्युपेयतु; । तयोः कामुकयोर्विंशेषतो मंद्ारिका अश्रु- 

पयोङढेक्षणा अयकोभाजनमात्मानं विनिदन्ती स्वापराधमभ्यु- 
पगम्य "अहमेव कराद्द्धिकतरं गदो पालमस्ि सजाता । 

तस्यानायै प्रार्थना प्रीया अभीक तन्मनरेथपृक्ः निरवते- 

यम् । प्रथमत एव॒ मया तस्माथेना निषिद्छते चे दियं 

दुदेरा मम नापतेदेव । ” 

तत ईरबला कलादाध्युषितं चारकभागं प्रविश्याच्- 

लयानां सर्वेषां शिवमीस्त्वयव्रवीत् । यतिवेषधारी राजा तद्र्वो 
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नियम्य कः कोत्र भोः इयत्रबीत् । इेयावलां विलोक्य । रविश्च 

वत्से । सखागतमस्तु ते । 

देशवरा--भगवन् { करदेन सह द्िवाणि पदानि 
सभाषितुमनुज्ञां देदीति याच्यमानो राजा तामनुमेने 1 तदनु 

तयोस्संकथा रहसि श्रोतुमभिरुषन् स राजा काराध्यक्षाचुमया 

परैर्टक्षितसत्पयेन्त एव तस्थौ । 

कलछाद्ः । भगिनि { किमभून्मत्सन्देशाथेः । अपि 
छ्डधस्समाश्वासनहेतुः । 

देशवखा--सज्नो भव शर्खकपरखानाय । शः प्रातरेव 
त्रिदशाखयं प्रखाप्यसे । 

कलाद्ः 1# नास्त प्रतीकारः । 

देशवबखा--अस्ि कि चित् । यदि तदनुजानासि 
चारित्र एव॒ पयेवस्येत् । बज्रटेप इवायं करक आस्र 

पूरुष न मुंचति नः इङ । 

कृडाद्ः-भगिनि † न चेद्रहस्यमाख्याहि मे वक्तव्य- 

मथ । स्पष्टतरं । 
(५ अ, (५ ईेरावखा-- धातः ! त्वव्पुरतो वक्तुं बिभेमि । कम्प- 

तीव मे गात्रम् । निष्करकक्चीठसम्पदो जसत्तणर्घीयः क्षण- 
भगुरं जीवितं त्वन्मतेऽधिकतरमिव प्रतिभाति कि त्वं मतु- 
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कामासि । प्रायो लके सवैप्राणथता जीवितादा गुर्वी । 

मरणसमये महासन््वराश्चिरपि यावतीं यातनामनुभवति तावतीं 

क्रिमिरपि । 

कराद्; । किं मामेव हेपयसि ) एवं विधेषु प्राणस्ष- 

कटेषु कञ्मसङ्माराग्याः प्रमदायाः परिच्छेदं कखादस्स्ीकरि- 
ष्यतीति कि तकेयसि । प्रियामिवोपगच्छामि मतिम् । 

देरावला-- इदानीं मद्धाचसदृश्च ब्रूषे । विमख्यश्चसो 
मघ्ितुरनुरूपः पुत्रोसि । नूनं भ्रियख काद् { । धमेध्वज- 
स्यास्य राजप्रसिनिधेः प्राथना मयानुवतितापि त्वामयं विभु- 
चतीपि कि मन्यसे । यद्यय वधदंडो मय्यापतेन्तदा व्वद्रक्षणाय 

तृणमिव मस्माणान् दद्या । 

कखाद्ः-प्रेयभगेनि ! भ्रशमनुगरहीतांसि । 

महान्प्रसादो मयि त्वया दर्शितः । 

देराबखा-- भ्रातः श्वो मत सज्ञो मव । 

करद्ः- निधन तु मनुष्यस्य महद्भयं जनयति । 

ईेशबखा---चारित्रध्वंसः इुख्पुत्राणा जीवितं जुगुस्सि- 
र 

ततर करति । 

एवं स्वस वचांसि श्रुत्वापि कडादो मरणमयविधुत- 
हृद्यसार इतिकतेव्यतामूढः प्राणपरीप्सया आचकन्द् । 
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भगिनि! मा संजीवय । जिजीविषुरस्मि । भ्रावृत्राणाय 

क्रनस्येनसोपि पुण्यफरमेव बिदध्यादीखरः । 

ईदाबखा---अरे रे कृतघ् । कुलपांसन { आत्मगौ- 
रवावमानिन भगिनीमनहानेर्निजप्राणांखावुमिच्छसि । 

धिक्तामनात्मनीनम् । त्वं मद्धाता सद्रूत्त इयेताबन्त काठ 

व्यस्तम् । खजनन्ययेनापि भगिनीमानरक्षणमेव कतेव्ये 

कथमेवं विपरीतमाचरसि । णु इंश्चवछे महरचनं इति स्वप्राण- 

रक्षणलोटपे कलटादे कंचिदन्योपाय वक्तुमुपक्रमति राजा तत्र 

प्रविदरय प्राह । काद् { युवयोश्रौत्रोस्संकथा एकांतसितेन 
मया श्रुता । न कदाचिखभजनस्त्वत्सोद्रीं दूपयितुममंसत । 
अपितु तस्या मनः पारिज्ुद्छ परीक्षितुमेवमुक्तवान । एपा वु 

विद्युद्रचरसिता । खप्राथेनाप्रयाख्यायैन परं हृष्टवान् । भवेत् । 

मासौ त्वा कमत इति संखा; । ततो भगवदरुणालुसंधानेनैवा- 

मुमवशिष्टमल्पकाटं यापय । प्रतीक्ष श्रव्युम् । अथ काद 

जातानुशयः प्राह । मद्धगिन्याऽहं क्तव्यः । नाहमितः परं 

जीवितुमुत्सहे । एवं कदो निजापराधं वि विलय छ्जनाक्ेषादा- 

क्रान्तमानसो बभूव 1 

अथ सराजा इंरवलछायाः पुरतः क्षणं खित्वा तस्या 

अस्वङितस्चरिल श्वमान इदमाह । त्वादृशः प्रकृतयो 
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खोके रूपाविसंवादिगुणा भर्व॑ति । यत्राफरतिसत्रगुणा इति 

छोकोक्तिस्त्वस्यन्वथौ । 
04 (५, {५ देशबरा--दन्त । अनेन दुष्प्रतिनिधिना सस्यसन्धो 

राजा कथं वंचितः । यदि निवतेते खदेश्यं प्रथममहमेव 
तचिकटं गत्वा तस्य दुष्टस्य सवौदुशचे्टास्तस्मे निवेदयाभि ! 
करिष्यमाणं प्रजनस्य दोषोद्धाटनमिदानीमेव कुबोणा ईेदाबडा 
तं राजेति नाजानात् । । 

राजा--एतावता नायमतिदोषी भवेत् । एवं धिते 

सतीदं सवं भिध्यापरिकल्पितमिति प्रमंजनस्त्वदभियोग निरा- 
करोति । तस्माच्चमीशवङे मदुपदेशचं सावधानं शृणु । येन तं 
मंदमागिन्या मन्दारिकायास्स्षैकोकश्छाघनीयासुपकृतिं क 
मृद्युमुखा्छद्धातरं विमोचयितुं आत्मनो विद्युद्धश्षीं रक्षितुं 
प्रोषितं राजानं तोषयितुं च शक्तयाः 

इंशबला-छते अकायोदयदयदुपारियते तत्सवं कतमुत्सहे। 

राजा--सयधनास्सदां धैयेराध्नि भवन्ति । ते न 
कुतोपि विभ्यति । वत्से शणोषि सुवदना नाम प्रधारफसय 
भगिनीम् । यस्संम्रामकोविदस्समुद्रे निम्नो ममार । 

देशाबरा--आय श्रुता मया सुबद्नेति । तां साध्वीति 
जना व्यवहरन्ति । 
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राजा- इयमेव प्र्मजनस्य धमोदारा इति विद्धि । 

अस्या भाता प्रधारको बविबाहदृत्त योतकधनमाहरन् प्रबहण- 

भंगेन मध्येसमुद्र निसमलज्ञ । पहय---अश्यास्युवद्नायाः किय- 

तीगसीयसी विपदापतिता । न केवकं आादवियोगः भदै- 
बि योगोपि समभवत् । तस्या भतौ योतकद्रन्यनाश्चं मनसि 

निधाय तच्वारिवे भिभ्वापवादमासेष्य ता तयाज । एवमियम- 

नाया संवृत्ता । प्रभ॑जनस्यान्याय्यनिदैयस्वेनैतयापि मतेरि बीता- 
नुरागया भवितव्यम् । किन्तु न तथा प्रच्युत । तस्या भवेप्रेम- 
नदीपाबख्यप्रतिवद्ध॒ नदीखरीतइवात्करूखितममूत् । एवमुक्ता स 
राजा खचितितोपायं तस्यै विशदतरं व्वाचचक्ष । ईशबडे ! 
स तावद्य निरीषे प्रभजनसकाश्चमभिसर । यथं मां निर्वि- 

रोति वद् । अनेनोपायेन त्वद्प्रजन्मनोऽपराधं प्रमजनः 

क्षमेत । तमः पिंहितदिदमुखेऽधरात्रे सुवदना दंशवखावेषं 
चरृत्वा संकेतस्थान प्राप्य प्रभजनं रमयेत । सोप्यंधकारे तामी- 

श॒बरेति विश्वसेत् । वत्से † एतावत्कल माभेषीः । प्रभ॑जन- 
स्तस्याः पतिः । चिरवियुक्तयोदेम्पयोरेवं संयोजने न कोपि 
दोषः । 

अथराबखा राजोक्तं सवेमुपद्शं सम्यगवधाये यथादिष्टं 

कतुं प्रतस्ये ध्रथम सा खाभिप्रायं निवेदयितुं सुवदनासविध 
जगाम । अयं यतिबेषधारी रजा पूवेमेना दुःखभागिनी सुब- 
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दना सङृदृषटवान । दटुःखोपामकवचनेस्ता समा्रासयन 
तन्मुखेनैव तस्या दुरवस्था शुश्राव । साप्यये परमधार्भिक- 

स्तीथ मूत इति तस्मिन् राजनि जातभक्तिरेतत्कायं तदुपदेशषानु- 
रोधेन कतमन्व्भस्त । 

तत॒ इईरावछा प्रभ॑जनस्यावसथ गत्वा तस्मे सकें 
दृस्वा ततः प्रतिनिबतेमाना राजाज्ञया सुवदनागरहमियाय । तव 

सितो रजा तां दक्वा प्राह । युक्तकाठे स्मागतासि । प्रति- 

निधिसकाशे का वाती । तद् ईंशवलाकस्पितोपायनिवेहणाविधा 
राज्ञे एवमेवमिति कर्णेऽकथयत् । प्रभजनस्य गृहपयेन्तसतीभ्र 

प्राचीनीक्रतेष्टकानिर्मितभित्तिपखिविष्टितो निष्कुटः यं पथिमैन- 

द्राक्च॒बारिकास्िद्वारवती । इमे दे कुचिके प्रभंजनेन दत्ते । 

अनयोः प्रधीयस्या उपवबनद्रारमुद्धाख्ते । कनीयस्या पर्या 

गोस्तनीक्षे्ाननिष्छुटोपस्थायीमा्गोऽपानरियते । सूषिमेदयतिमिरे 

निशिषे त्र समागलय त्वा शब्दापयामीति मया प्रति्ुतः 

परभजनः । मद्धाव्प्राणरक्षणं सोपि सद्यं प्रतिशुश्राव । तत््देक्ञ- 

मद सुधरकक्षयम् । सोप्यतिप्रदर्षण तन्मागे द्विवार ममाद्भेयत् । 

राजा--वत्से एताद्शावेपं वृस्वाऽगमिष्यामीति क 

नावोचः । यतस्पुवद्नापि तद्रेपं धारयत् । 

ईेलबला--न किमग्युक्तम्। निरीषेऽभिसरिष्यामीयेता- 
वदेवोक्तम् 1 सुहतैमात्रमेव त्वया सह सखास्यामीति न्यगद्म् । 
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केन्व्वित्किकरेणानुयाताऽगमिष्यामीति तमबदम् । मद्धाव्- 

सकाशं गमिष्यामीति तस्माकथयम् । तस्या उपायनिमोण- 

चातुर्येण राजा थद प्रहृष्टोऽभूत् । सुबद्नां बीक््य॒इईंशवबला 

प्राह । सवदन तस्य निकटे मोन भज । तत्सकाश्चासया- 

वृत्तिसमये ^“मद्धातर मान्यस्मार्षीः ” इति मंदं बद् | 

अथ तस्या निक्चायां मदुपदेरामंगीकय मम मानं 

मद्धातुः प्राणानरश्चदिति कृतज्ञया शश्च हृष्टया इेशबल्याऽनु- 
याता सुवदना संकेतस्थानमभिययौ । तस्या आगमनमेव प्रती- 
क्षमाणः प्रमजनः तस्थो । राजापि कखादस्य जीविते संशयाटु- 
स्तरक्षेमविचित्सया बन्धनागारमाययोौ । राजागसनं कलादस्य 

क्षेम करमभूत् । ततन रेपो यदि नागमिष्यत् तन्निक्चि कठादोऽह- 

निष्यत । राज्ञि बन्धनागारहारं प्रविष्टमाते स चक्षंसो राज- 

प्रतिनिधिः कदस्य शिररिछत्वा शखः प्रातस्सूयीद्यास्रागेव 

मदन्तिकं प्रेष्यतामिति चारकायिकारिणे आज्ञापत्रं प्राहिणोत् । 

किंतु राजा तस्मिन दयाद्भुस्तदाज्ञाकरणं निवाय प्रभजनमति- 
सन्धातुं पूरवेदयुश्चारके मृतस्य कस्य चिन्मनुष्यस्य शशराच्छिर 
अपाकृष्य प्रेषितवान् । 

पुनरयं राजा यथा प्रभृजनस्याज्ञाकस्घारकाध्यक्षो जात- 

विश्वास एतत्कायं कतुमेमीकुयौत्तथा चिंतयित्वा राज्ञस्खदहस्ता- 
918८ 68 12 
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क्रर्विटिखित तस्येव मुद्रया मुद्रितमेक ठेखं तस्यादश्ेयत् । 

सतद्धेख वाचयित्वा “असौ योगी प्रोषिता्राज्ञः कंचिद्रहस्य- 
सन्देशं प्राप्यैव एवं कतुं मा नियुनक्तीति निधिय कलराद्स्य 
प्राणान्नहारितवाय । सृतकटेवरान्पूधोनमपाच्छिद्य प्रभेजनाय 
म्रजिघाय । 

अथ स राजा प्रजननाय खनामाकितमेकं रेखं प्रेषि- 

तवान् । तस्मिन्स एवमादिदेश । 

“प्रभजन { खस्यस्तु ते । केधित्कारणेरहं यात्राया व्यरं- 
सिषम् । शखः प्रातरेव वियन्नगरी मागमिष्यामि । पुयौ घट 
कुटी समीपे मदागमन प्रतिपाख्य॑स्तिषठ त्वत्तो राज्यधुरं पुनरा- 

हरिष्यामि । अस्मद्राजा प्रवासानिष्रय पुनस्पुरीं प्राप्रः। 

अद्यत्रृति स एव राञ्यतन्त्रमवेक्षते 1 ये केचिद्नीया अन्या- 

येन वा अ्धर्भेण वा पीडिता दुःखोपश्चान्तिमभिरूषीन्त ते 

सर्वे श्वः प्रातरेव राज्ञो नगर प्रथमप्रवेशसमये राजपथे विज्ञापन 

पत्निकाहस्ता राजद्श्नाय समायान्तु” इति पुयां सवेत्रोदष्य- 

तामिति 

ततस्सा ईशवखा महति प्रत्यप एवोर्थाय भरातुः क्षेमं 
जिज्ञासमाना बन्धनागार जगाम स्वचिन्तितरहस्यकायेगोप- 
नाय ““ध्राता ते निषूदित” इति तस्ये निवेदनं वरमिति निधि- 
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लय तस्या आगमनं प्रतिपाख्यस्तत्रैव स्थितः । अथेशबला राजा- 

नमासाच ातुर्विमोचन पत्रिका प्रमजनेन प्रेषिता वा नवेति 

पप्रच्छ । राजा तदुपरि “्र्भजनस्तव सोद्रमस्माह्टोकादमो- 

चयत॑ । तस्य॒ शिरद्विछत्वा राजभटैः प्रभंजनायोपहारी- 

छृतमियाह । अथाछनिपातनिषुरं तद्वचनं निशम्य इईंरवखा 
मूढच्छि्ना कद्नीव भूमौ निपपात । मोहसुपागता च । क्षणा- 
न्तरे ख्धसंज्ञा सोरस्ताड ररोद् । “हा कडद् कलावन् । 

कथमस्तमितोऽसि । वजमयहद्यास्मि सदमागिनी । यन्न विदीर्य 

रातधा वियुक्ता त्वादृक्षरीततिभाजनेन सदर्येण } हा कखद् ! 

त्वन्मुखचन्द्रविरहितमिदं जगदन्धकाराघतमिव से प्रतिभाति । 

परभजन { प्रभंजन एवासि कखादतरुभजने । दृर्ितस्ते हृदय- 

सारः । बहुनामोपछरतसीकशवलखायास्स्वया चिरमेधि । राजा । 

वत्से † समाश्वसिहि ममाश्चसिदहि । कि रोदनेन । एताददी 

खोकयात्रा । जीवलोक नश्वर इयवेदहि । अचिरदयुतिचचस 
वन्धुसमागमाः । तामेवमाश्वास्य राजा पुनराह् } वत्से मारः 

अविरादेवेतदेशस्य पाख्को विजयसेनस्खपुरीं प्रयागमिष्यति । 
तदा तत्पुरतः प्रमजनेन छृतमन्या्यं निवे वेरपारं गन्तुमहैसि। 
ततस्ितीक्षस् कंचित्काखम् । माभैषीः । एवमीरावलामुक्त्वा 

राजा सुबद्नान्तिकमेय यथा सा खकायं निर्वह शक्तुयात्तथा 
तस्ये इतिकमैन्यतामु पदिदेश्च । 
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अथ स राजा जयसेनो योगिपरिच्छदं विधूय राजाहं- 

सम्बासोखंकारेभूषितसवोगो निजागमनसतुषश्यामायसुह- 
ज्ननैः प्रस्यु्यातः । वियत्पुरीद्रारमाससाद । तच प्रभजनोपि 

(५ 

समागलय राज्यघुर राज्ञे न्यासमिव विधिवत्समपेयामास । 

अथेक्षबरखापि स्वदुःखप्रतीकारायाभ्यथेयमाना राजस- 

निधिमेय एवं व्यजिज्ञपत् । महाराज । घमेखरूप { विजय- 

ख । कन्यादूषकस्य करदस्य मगिन्यहम् । तस्य॒ वधदंडं 
ई 

विहितः । क्षम्यतामसाविति प्रमजनस्य पुरतो मया विज्ञघ्रमपि 

अरण्यरुदितप्रायमभूत् 1 कथमह तत्भवन्तं मद्धाव्प्राणरक्ष- 

णाथमनुनीतवती । कथं स सवी मदृभ्यथेना निराकृतवान् । 
कथमहं तद्वचसा प्रव्युत्तरमदा तत्सवेमधघुना भवद्ग्रतो विस्तरेण 

निवेद्य कि फलम् । महती खल्वियं गाधा । तत्सकरं हीशा- 

कयोः पयेवस्यति । दुर्विनीतोऽयं प्रभ॑जनो मामकामयत । 
यदि त्वं मद्मिरषितं न करोषि व्वद्धातरं न रुचामीति प्रव्यु- 
तरं दत्तवान् । अयदोदायक हेपकं अकायं कमे करणीय 
वा नवेति मनसि बहुधा विचिन्दय अंते सोद्रस्रेहपाश्चं॑येत्त॒- 
मश्क्तुवती मम चारि्श्रंशमप्यविगणय्य तन्मनोरथमपूरयम् । 
तथाण्ययं खलप्रेसरस्स्वछृतम्रतिज्ञामपि भक्ता तस्ातरेव सद्धा 
तुष्रिशरो निकल घातकपुरुषं समाज्ञापयत् । राजा तत्सवं 
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वृत्तान्तं श्रल्वाऽविन्वसन्निवाखक्त्यत । यथान्यायं राजश्षासनेन 

दंडितस्य रातुर्वियोगशोकविकारैणाविर्हद्या न्टविवेका इय- 

मीशवला क्रिमप्यसंगतं जल्पतीति म्र्भजनोऽत्रवीत् । ततस्सख- 

दुःखं प्रमवे निवेदयितुकामा समाययो सुवदना । 

स॒वदना- महाराज ! प्रभेव भास्करस्य वाणीवाथेस्य 

प्रमजनस्यानन्या जायास्मि । ईलवलोक्तं सवं खषो्मेव । 

तस्मि्निश्चीधसमये तदाकीडे तेनोप भुक्ता तरण्यह मस्मि नत्वीश- 
वला । यदीदं सदयं भवेत् रक्षतु चिरं मामीखरः । नोचे- 

दत्रैव भूते गतं विरच्य निखनंत्वायैमिश्राः । 

तत ईशवखा स्वोक्तिष्वनेतरेशमपि नास्ति । सवं 
सलयमिति स्पथं समथोयितुमयतत । सुवदनेश्चवरे उभे राज- 

छ्ृतोपदेश्चमनुखयेव एवमूचतुः । तदुक्तकथयोवेतेमानं परस्पर- 
विसंवाद बोद्धुं नाशचक्रोखभंजनः । प्रव्युत तयोरुक्तिविसंवादे- 
नात्मन्यारोपितकनंकोपि प्रमृज्येतेदयाश्चंसमानः आत्मनो निर्दौ- 
पतामभिनयन्निद्मुवाच । ““एतयोरसंबद्धप्रखापं श्रुत्वा उदेति 
मस हासः । महाराज । एतयोः परस्परासंबद्धभाषणेसरसययं 
विकृतिमेति मे मनः । नेतःपरं शन्तं दक्यते । कस्यापि 
म्रणया एवमेते प्रक्पत इति तकैयामि अतस्तत्तुं निरूपयितु 
धावति मे मनः } 



१८२ करतप्रतिकतिः 

राजा--आय ममापि तथेव मनसि वतेते । त्ख 

विम्रहय योद्यपराधी त दंडयिष्यसि । 

आये { अस्खलित { प्रभजनेन सहितो भवान् य एन- 

मपवाद् प्रभजने समारोपयत् तं जानातु  एतस्सवं तस्य 
यतेरेवोपजाप इति जनस्संभावयति । तदानयनाय भ्रयः 

परेषितः 1 तस्मिन्नागते यथाभिरुचितं दडो विधीयते । 

कायोतरव्यम्रतया मयाप्यन्यल्ञ॒गेतन्यम् । ततो मुहू 
त्वत्पाश्वं जहामि । प्रभजन † त्व तावदत्रैव तिष्ठ । एतद्वणे- 
स्य तच्वमनिरूय स्थानान्न चेः । इत्थसुक्ता राजा अन्यतन्- 
चार । तस्मिन्नारोपितमपवाद् प्रमां तमेव प्राड्विवाकं मध्य- 
विनं च कृत्वा राजा अन्यतो गत्वा राजवेषं विधूय पुनयेति- 
वेषधारी प्रविवेश । अस्खहितप्रभजनयोः पुरतः तयौ । प्रभ- 
जनो मिश्याभिश्चस्त इति मत्वा अस्ख॑छितो यतिमेव मृवाच । 

भगवन्नेष । प्रभंजने निन्द्मारोपयितुं सुवदनेश्चवख्योः कि 

स्वमुपादिशचः । 

यतिः- राजा क गतः मट्रनवासि तेनेव श्रोतन्यानि । 

अस्खङितः सोप्यत्रेव । वयमेव श्रोष्यामस्त्वदुक्तं । 

यतिः-- न्यायं विचायै सभये वद् । विवेकविश्रातस्ते 
राजा । यमीशरवला अभियुयोज तस्येव हस्ते तां समर्पितवान् । 
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परं तु वहवो दुराचारा दृशयते तस्य राञ्ये । एवमनेकधा 

भूपति दूपयतं तं यति वीक््यास्खकितः कोधाविष्टः «८ राजनिदकं 

त्वां बन्धनागारं प्रेपयामी  खयभाययत् । तदुपरि राजा तव 

स्थिताना सर्वेषा विस्मयं प्रभजनस्य सम्धरमं चोतपादयन् यति- 

वेष परिल प्रच्छन्नराजभावमात्माने प्रकाशितवान् । ततस्सर्वे 

तं दषा सम्धान्ता 

अथ राजा प्रथममीकशचवलखामाहूय एवमवादीत् ! बत्से † 

इशवटठे ! इत एहि । युष्मद्यती राजा संघृत्तः । बाद्यवेषेणैव 
परिवितेनं प्राप्रः नत्वान्तरेण मनसा । तवैवोपकरिष्यामि । 

देशवला--महाराज-क्षमसख मा । अहं तव किकरी ! 
अज्ञातमदहाराजभावा भवन्तं प्राकृत मत्वा मत्कमेणि नियुक्त- 
वयसि । 

राजा--इश्चवरे । अहमेव भवा क्षेतव्यः । त्वद्धा- 
तर वधाष्धिमोचयितुं नाश्क्घुवम् । 

सङ्त्सितकमेणा राजा रहस्साक्षी बमूबेतीदानीं ज्ञात्वा 
प्रभजनः प्राह् । महारयाज { अहमेवाच्र पापीयान । जगतः कम 
साष्ठिणेव म्कमेणां साक्षिणि महाराजे जाग्रति सति पापरति- 
रह न केनापि द्षित इति मन्ये । तस्मान्महाराजो मा विपु- 
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तखछकसेतु ममापयञ्चः 1 अभ्युपपन्नो मयापराधः । अविलम्बेन 

वधदृडमेव महाराजं प्राथेये । 

राजा-्रमंजन { सविछोकिकस्तेऽपराधः । कछादो यच्छर् 
ठमारोग्यते त्वमपि तदेव नेष्यसे । सत्वरं तेन सहगच्छ । सवं 
ते द्रबिणजातं त्वज्लाया सुवदना गृहातु । साधीयासं भतोरम 

धिगच्छति । 

सुबदना-- महाराज नाहमन्यं कामये । 

ततस्सुवद्ना राज्ञः पादयोः पतित्वा ातप्राणरक्षाये 

यथेदाबछा प्राथैयत प्र्भजनं तथा पतिप्राणमिक्षायै राजानं 

प्रार्थितवती । 

अथ राजा प्राह । कलखादस्य कृते प्राणास्सयन््यति ते 

भतो तत इशवला राज्ञः पादयोर्निपय यथासद्धातरं मवान्प- 
येजीवयत्तथा वध्यमेनं प्र्भजनमपि रक्षतु । यदि महाराजः 

प्रसादोन्मुखः । युष्मस्रवासे स चिरं धर्मेण प्रजाः पयेपाख्यत् | 

मदषणोद्योगएव तस्य श्ञीखेकचकः । तस्मादयमपि जीवतु । 
अथ राजा सद्ृत्ताया इंशवबलायाः प्राथेनया संतुष्टः कारागार- 
स्थितं कलादमानेतुं श्रयं प्रेषयामास । सोपि तत मृत्युमुखे 
निपतितोस्मीति विषीदन् सितः । जीवति ते भरतेति बातेया 
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तस्या उत्साहं वधेयन् इरावल प्राह । ईहवङे यन्मया 

कलादापराधः क्षान्तः तन्मे धास्यसि पारितोषिकम् । 

इईंशबटा-- महाराजः कि मन्तो घरणीते । 

राजा--सुदरि । किमन्यत्ते पाणिपंकजात् 1 अद्यप्रश्चति 

त्वं मदीयाक्ति । ऋता मया आाव्रक्षणपग्येन । सोपि 

ममापि राता । इदानीं प्रभंजन आपदुत्तीणेमात्मानममंस्त । 
अथ राजा तन्मुखविकासं ज्ञात्वा तं वाचा परितोषयन्नाह । 

प्रम॑जन { इतः पर स्वत्कनरत्रे त्वयाऽविच्छिन्नप्रेमवंधेन वर्ति- 

त्यम् । तस्याः पातित्रयमाह्यस्म्येनेव त्वं ॑पुनः प्रतिष्ठितो 
जीवलके । इयवेदहि । सखवदन भद्रमस्तु ते । प्रभजने द्विगुणां 
प्रीतिमुद्रह । व्व बिद्युद्धेयहं प्रतिजानीयाम् । 

प्रभजनः-- महाराज { त्वस्मसादेन परमनुगरदीतोस्ि । 

कथं महाराजो बदहिर्भीषणत्वेन प्रतीयमानोप्यन्तः कृपा- 

रसघनएव । 

अथ राजा मन्दारिका विवोदुं कटादं समाज्ञापयत् । 

ईशवल। गुणाकरष्टचित्तरस्रयं ता परिणेतुं निश्चिकाय । इंशाब- 
छाप्यगृहीतवक्रावङुठनव्रतत्वाद्विवाहायाभ्यनुज्ञाता । यतिवेष- 

निगूढात्मभावेन भूपतिना स्रयमुपदरत ईशावा राजमहिषीत्व- 
रूपमान्यपद्वीं प्रति श्रूयमाणा प्रीतिपूवेकमङ्गीचकार । एवं 
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साध्वीत्वमदहिञ्ना षियन्नगयी रञ्यलक््यास्सपल्लीकृतायासस्या- 

श्चारिबोदाहरणेन सवो वियघ्नगरीसुन्दयेः ्राचीनदुराचारं 
विहाय यथाकाटं इुटीनान् यूनः बिविवत्परिणीय तैस्सह 
गाहैस्भ्यसोख्यमन्वमूवन । प्रजासु दयापरस्स राजा साण्न्या 
देरावल्या सह संगतः दतीयपुरुषार्थोदधिपारद्श्चा चिरं राभ्यं 
प्रशासत् वागतीतनिवतिमवाप । 

।। समाप्रा कृतप्रतिकृतिः ॥ 

[1 



9 ५. 101 

(द्वादशी रत्रिः) 
~क ----- 

= [73100818 €75800 0151110 = आर्यैसखः--देखा- 

नगराधिपतिः 

2, 6025127 = श्रीभासितः खवद्धिकायाश्राता. 

3 10110 = अन्तनयः--नोकाध्यक्षः ^ 

4 00111168 = रल्माला 

5, ४1012 = ख्वद्धिका 

8“ {1118 = हेखानगरम् 





॥ दादरीरात्रिः ॥ 
नपा. प्तप प्राल्त्रतव. 

----क क~ - 

असीदेकदा कुुमपुरे श्रीभासितोनाम कथिद्युवा ख्वाद्गे- 
केति काचित्तरणी तस्य भगिना । यमजत्वात्तौ सदसती । 

वेषभेदाहतेऽयं पुमानिय खीतिप्ररथगिविविच्य ज्ञातुं जना न शेङ्कः 

तयोजननकार इव प्राणविगमकालोपि युगपदुपलितः । तयी- 

रेकदा समुद्रे नौकया गच्छतोः स्नः ्रबहणः । तदधिष्ठिता नौका 
दारुणजंञ्चानित्केरित महातरज्ञ॒विक्षोभविपयेस्ता जख्धिजल- 
निगृढगेडशिलछाभिघातेन विक्षीणो । पोतखजनताया अस्मि- 
छैव सद्धा सजीवा बभूव । नोकाध्यक्षो विपद्िसुक्तकति- 
पयनाविकसदहितः उड्पेन हेानगरतीरभूमिमाससाद् । तै- 
स्ह ख्वद्धिकापि क्षेमेण वीरभूमिमानायि । सात्वात्मन आप- 
न्िस्तरणानन्द मप्यधरीक्रय नष्टं आआतरमन्वोचत् । नौका- 
ध्यक्षो विख्पन्तीं तां दृषा एवं समाश्वासयत । ““ वत्से { मा 

विषीद् , जीवति ते भ्राता नौकाभङ्गसमये करूपद्ण्डे दृढतरम् 
निबद्धे वीविमाराभिरूद्यमानश्िरम् मया दष्टः । अनेन वषव- 

सा ख्वद्धिका ्रावृजीवने समुदितप्रयाशा जहौ चिन्ताम् । 
स्वस्थानादुन्मूकिता ठतेव विदेशे बतेमाना ख्वद्िका विनोदनो- 
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पायमल्भमान। तदेशव्रत्तान्तम् नोकान्यक्षमप्रच्छतं । नौका- 

ध्यक्षुः । अहसेतन्नगरोपरस्यवासी । 

ल्वद्धिका---कि नामधेयोऽस्य नगरस्य राजा । 

नोका--उदारम्रकृतिरुदप्रभावः कीन आयसम्म- 

तोन्वथेसंज्ञ आयेसखोनाम यजा पाख्यतीमां पुरीम् । 

खवं--श्रुतोऽसो मया मम पिता बहुशस्स्तूयमानः । 
तत्कारेष्यपरियक्त प्रथमाश्चम इति । 

नोका---अद्यापि तद्वश्य एव स इति तकेयामि । 
सखदेश्च विहाय परदेरोष्वाहिडमानस्य मस मासो यातः । तस्मा- 

द्स्य घरत्तान्तं सुषु नावगच्छामि । तथापि मया ज्ञातम् किंच्चि- 
च्म । कतिपयदिनेभ्यः प्रागायेसस्मो राजवल्मस्य भीमव- 

मेणो दुहितरि रल्नमाखाभिधानायाम् बद्धमाव इति जनश्रुतिच्च- 
छ्िता । प्रायेण लोके महान्तो यदाचरन्ति तदेव मुखरयति 
प्रथग्जनान् । तस्यारक्षणे ससुतं नियोञ्य पिता पञ्चत्वमगात् । 

तस्सुतोप्याचिरादेव पितरमन्वयात् । अग्रजंपिद्भ्यामविरकाले 

वियुक्ता रल्नमाखा शोकसंबिग्रमानसा मनुष्यदश्चेनं तत्संबासं 
च परिह विविक्ते तिष्ठतीति मया जनमुखाच्छतम् 1 अथेत- 

च्छत्वा ख्वद्धिका भात्नाक्षखिन्नतया रतमाख्या समदुःखा 
५ ® ई क 

तयां सह् 'न्वसन्ता स्वायुर्रखष यापार्यतुं नथ्वदलय पाताध्यन्ष- 
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मन्रवीत् । आथ ! कपया मा रबमाखायास्सन्निधे प्रापय । 

त्र निवसन्ती तत्परिचयैया कारं नयामि । 

नौका आर्य ! एतदतीव दुष्करम् । सा तु चाव 

मरणदिवसमारभ्य न कमपि सखमन्दिसवेशयितुमिच्छति 

राजापि तत्राखन्धप्रवेश्चः । 

ततो स्वंगिका पुंवेपवारणेन राजानमायैस्खं कि कतु- 
मचिन्तयत् । तादृशे वयसि बतैमानाया अनुपारूढयोौवनयास्त- 
स्याः पुरुपबेपधारणेन वारइति व्यपदेशमवाघ्रुं नाश्चयेमिवा- 
भाति । तथापि विदेशं प्रापिता अनाथा युवतिजनासामा- 

क कन, 

न्यरूपखावण्या सा कथमप्यात्मान निगूह्य रक्षितुं चितितवती । 

अथ सा नोकाष्यक्चं सुरीख्माजेवोपेतं जातविसंम 

विज्ञाय स्वाशयं तस्मे व्यघ्रुणोत् । सोऽपि तस्यस्साहाय्यं कतु- 
मंगीचकार । ख्वगिका तस्य हस्ते किचि दव्यं दत्वा रागे 

परिमाणे च स्वसोद्रवासस्सटञ्।नि वासांसि कतुं प्राथेयत । 
ततो ख्वंगिका तदानीतेवेखेः पुरुषवेषं विधाय खभ्रातेव ददृशे । 
जनास्ता भन्दा श्रीभासितइति ज्यवजहुः सजीवन्ससुद्रेखडघ 

इत्युपरिष्टा्क््यते । 

खवंगिकायासुहटद्य नौकाध्यक्षो वेपेण तां पुरषं कत्वा 
राजसभाया ङड्धप्रवशचत्वादिमां “: शोखरकनामा कथिदरयं 
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बारस्तवोपचरिष्यती'ति राज्ञे विज्ञाप्य उपायनतया तस्मे 

प्रजिघाय । स राजा तस्य तरुणस्य मुखश्रिया शारीरसोएवेनच 

विस्सितस्सखवारकिकरेष्वन्यतमं चकार 1 तदेवानया काक्षितम् । 

सखाधिकारसंबद्धेषु कृयेष्वति जागरूकतया क्िप्रं निवै- 

तेयन छायेव भूवह्धमस्य पाश्चेमविसुचन्नियोगकारे “ सजो- 
सि शयः किमाज्ञापयतिदेव' इति वदन् प्रभुचित्तमन्वरंजयत् । 
राजापि तस्य कमेठतया भ्रशचं हृ्टस्तं॑ सवेदा सखपाश्चैचरमक- 
रोत् । राजा शेखरके जात विखम्भतया रल्नमारायां स्वानुरार्गं 
तस्मे व्यवीवतत् । सा मस्राथैना मत्कृतोपचारंश्च निराद्तवती । 

अह तस्या अननुरूपदयाह । मम दरेनादपि जुगुप्सते । 

किमहं करवाणि मन्दभाग्य इति । 

एवं निदैयायास्तस्या अलामेनालयंत बिरक्तोराजोचितान्म- 
गयादि विनोदान् दूरीकरय चिरभ्यस्तां खुर्रीमप्युपेस्य एकाते 

निषण्णः मदनोदीपकानि भीतानि निश्चमयन संदमारुतसंचा- 

रान्वीक्षमाणो कां यापयतिस्म । पुरेव विदुषां राजवद्भानां 

चगोष्ठीं नाभ्यास्त दिवसं शेखरकेण सर्पन्नासीत् । तदा असी 
सेखरको राज्ञोनर्होनमेसचिव इति सर्वे राजवहमा अमंसत । 

रूपवतां यूनां भूपतीना सेवायां रूपवलस्तरण्यो नियु- 
क्ता महान्तमनथं जनयन्ति । रलमाखानुरागोन्मत्तेन राज्ञा 
कथितामात्मनो दं श्रत्वा ख्वंगिकापि सञुदीणरागषृत्तिः किम- 
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प्यवस्थान्तरं नीता । एतादृश्रूपसंपन्नस्य तरुणवयसोऽसाधा- 

रणसाञ्नाज्यभोगखल्ितस्य नरपतेः प्राथेना रल्नमालखा कर्थं 

प्रयाचख्याविति छवंगिका आश्चयेमवाप । तत एकदा '“श्रव- 
रगुणविशिष्टे भवति पराङ्युखी भूताया रललनमाखाया यद्भवान् 

ल्निह्य्तीयनु चितमेत दिति राज्ञे अन्यापदेश्ेन निवेदयितुं निधि- 

लय्ञेखरक एकदा एवमाह ! “धखामिन् रतमाखया मवानिव 

भवति या कावित्स्िह्यति यदि भवासतस्या प्रति प्रीं न कर- 

षिचेत् नमे व्वयि प्रीनिजोयत्त इति किं तां न वदसि ? । अनेन 

प्रतिवचनेन तयापि संतुष्टया भवितन्यम् 1 इति । कि त्वाये- 

सख एतद्युक्ति नाभ्युपगच्छन्नाह । यादृशो ममालुरागोयो- 
षिति तादृशोऽनुरागः कस्या अपि श्चियो मयि जायेतेति न मन्ये । 
गोष्पद्परिमाणे खीहदये ममाल्ुरग समुद्रो न माति । मयि रत्न- 

माखान्ुरगस्य तस्या मदनुरागस्य च महर्द॑तरं विद्धि । ततो 

कवौगिकाराजोदिते गौरव द्रौयलयपि तत्सवं मृषेति मेने । राजा 
रन्नमालायामिव ख्वंगिकापि राजन्यदंतवद्धभावा बभूव । 
सा एवमाह । देवे { अहमपि जाने । 

आयेसखः-श्ञेखरक त्वं कि जानीषे । 

रोख रकः--पुंसि शियः कियाननुराग उदेष्यति तदृ 
युष्ठुजाने । 

वयं ताखिषर ता अप्यस्मासु निव्योजानुरागा भवन्ति । 
आसीन्ममेका भगिनी । सा कीश्मीिद्यन्यनुरक्ता । 

908 68.18 
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रोखरकः-- यद्यहं छली अभविष्यम् । तदा अआर्येऽनु- 

रक्ताऽमविष्यम् । 

आयेसखः--किमपूत्तस्याः । शेखरकः । सानकदा- 

बित्खानुरागमुज्गार । कितुकरिद्न्तपांड्रकपोडेनाननेन निवे- 

दिति दुमानुरागतया छृशांगी कीटद्शेव र्ता श्नैम्खोनि- 

सुपगना । 
आयेसखः- कि सा मनसिजसजया पंचत्वमुपगता । 

किंतुराज्ञः प्रच्छाया ख्व गिक नोत्तर ददौ । आयसखे निरूढमा- 
त्मनोनुरागं सृष्यितुमेतां कथां कस्पयामास । 

एवं तयोभोषमाणयोराज्ञा रलन्रमाला निकटं प्रेषितः 

कथ्थितपुरुपः प्रविश्योवाच । विजयतां महाराजः । मया तत 

परवेशोनाल्मि । कितुचेत्र्या सा इमां वातां प्रेषितवती । राजा । 
कासा वातो । 

पुरुषः--अवधार्यतु खामी । “ववत्सरसप्रकास्रश्चय- 

हमसुथम्पदया आसम् । सूयानिखादिभूवैरपि नमे सुखं द्टच- 

रम् । मढवासिनीवान्यजनटहक्पाताद्ास्मान रक्षन्ती शतं आातरं 

चिन्तयन्ती केवर्मश्रुधारा सम्पाताद्रींकृतनिजापवरक द्मा 

काडर नयामीति । 

राजा--ख्वं गिकां वीक्ष्य प्राह । शेखरक { मम हद्भतं 
रस्यं तव प्रकाश्चितं । तस्मादन्न स्व रल्रमाखगृं गच्छ । तत्र 
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मवेराम ठममानोपि मा निवतेख । खणुरिव तदार तिष्ठ यावस्र- 
वेराधिगमम् । यावन्मम प्रभोस्सन्देद्ं शणोषि तावन्मम पादा- 
वन्रैवाचञ्परतिष्ठाविव भवत इति तां त्रूहि । ” उवंगिक्ा । 
छडधप्रवेरेन मया सा दषा चेत्ता प्रति कि वक्तव्यं । राजा । 

तच्निष्ठं मदनुरागं॑तस्ये वियु । तस्यां मस्रेमाधिकरय चिरं 
भाषख । मस मनसिजव्यधां तत्पुरतो बशयितुं त्वमेवोचितः । 
वाठ्केन त्वया कथ्यमानं वृत्तांतं सावधानतया श्रोष्यति । 

घरद्धानां पुरनजिहेति । 

एवं राज्ञा निवद्धा ख्वंगिका कथं वचिद्रू्माखानिकेतनं 
जगाम । सा तत्पाणिगरदीतीभवितुं खार्यं सूचर्य॑ती ख्वंगिकेयं 

द्।यमवटवितुमनिच्छन्यपि राज्ञो निबन्धेन रत्नमाटानिकट 
जगाम । तथाप्येतत्कायेनिवेहणायोदयुक्ता विन्ासेन तस्कमे 
निरवतेयत् । 

अथ कथिद्युवा त्वदशनाभिलाषी इारदेशमच्खयास्त इति 
भकेदारिकयि निवेदयति ख्व॑गिका चेटीमयाचत । चेटी । 

इदानीमखख्यशारीरास्मद्टेदारिका । खयं वा पुरुषं वा दष 
नेच्छति । वयमष्यनादिष्टा नोपसपौमः । 

शोखरकः--जाने सा अस्वसशशरेति ।अत एव तां 
रषटूमिच्छामीति शेखरखोक्तं॑ सवैरलमाखायै निवेद्य चेटी 
«< तस्य किमुत्तरं दातव्यं । प्रतिषिद्धोपि व्वदशचैने प्रयभिनि- 
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बिष्ट इवाभाति । त्वामद्ष्रा न निवते इति बक्ति किमत्र प्रति- 

बिधेयम् इति । रत्नमाला । कोयमभिनिविष्टचेता इति मुहूतं 
बिधि तपिदहानयेति चेटीमादिश्त् ।ख्वंगिकापि चन्या सह् 

पर्ि्चन्ती वदने पुरुषाकारमारोष्य प्रभुकिकरोचितया सभ्यम्रृदु 
मघुरवचोभणिलया तां सभाजयन्ती सविनयमिदमाह । हा ! 

सकल्जगन्निमोणदक्षस्य विघातुषविशस्पनेपुणी । सोन्दर्थणा प्रति- 
मासि । ब्रूहि मे सलयम् कि त्वमेवास्य सद्नस्य स्वामिनी । 
नोचेदिमां सभ्यतरवाणीं प्रयोक्तु नाहमिच्छामि । सलमाल । 

कुत आगतोसि । रेखरकः ¦ शिङ्तादधिकतरं किंचिदपि 

वक्तु न राक्रोमि । त्वसहनस्योत्तरं दातुम् । रतमा । कि 
त्वं वैहासिकः । न हि नाह तादक् यादृशं मां मन्यमे । ब्रूहि 
मे ! किं त्वमेव स्वामिन्यस्य गृहस्य । 

रत्रमाख-अथ क्रिम् । 

ततो ठर्वगिकः तस्यै खामिनस्सदेशनिबेदनायूवं खस- 
पत्रीमुखसौदर्यावलोकनायाधिकतसोत्कंडा प्राह । अर्य सकृन्मु- 

खचंद्र दशेय । 

ठ्वंगिकाथाः प्राथनारलनमाख्या न प्रयाख्याता किकर- 

वेषनिगूढां ता दृषा चक्षूरागमुवाह् । रत्रमाखा । कस्तव 
खामिनस्सन्देराः । मन्भुखदशेनेन किं तव । ततो रत्रमाराव- 
स्सरलप्रकासभयवङ्कंटितं मुखं न कदाचित्परस्मे दशेयामीति 
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रता प्रतिज्ञां विस्मरन्ती मुखावरणमपाव्रय प्राह । तिरस्करिणी 

मपाक्रृष्य चिल दश्चयामि । कि नेदं शोभन । 

ल्व॑गिका- द्रा सविस्मयं अहो रूपस्य माधुयं | 

कपोरफट्कयोः कान्ति र्जिरुपमा । एतादृशखावण्यवलया मव- 

लया स्सादर्य ौकस्यादत्वा मरिष्यसि चेत् नूनं चृशछसासि । 

रत्रमाछा--आयै † नाहं तथा क्रूरा लोको मत्मतिकृतिं 

दधातु । इति चित्रं ददेयति । 
रोखरकः--अदौ प्रयवयवसोषठवम् प्रयग्रविकसितपुड- 

रीकदच्छायते खोचने । राग।धरीकरतविवफलीऽधरः रावण्यमयी 

कन्धरा । चद्रसनाभिमुखम् 1 
रत्रमाछा-- कि मा कविरिव बणेयितुं प्रेषितासि भव- 

त्खामिना । 

खवंगिका-- न हि न हि यथादृष्टं व्रवीमि । गुणा- 

बिसंवादिनी ने रूपसम्पत्। मत्खामिनस्त्वयि महाननुरागः । 

तादरानुरागो न त्रापि दृष्टचरः । सवेदा त्वत्संबधिनी- 

मेव कथा करौति । नान्यज्नानाति नान्यद्रक्ति । महतीं देवता- 
मिव भवतीं हृदयकमटरे निधाय ध्यायति । स्वं छञ्धासीति 

मत्वा सहता प्रहर्षणोन्मत्ती भूतो नयति तस्वत्पाणिपंकजपरि- 
मरहाखाभकदूर्थितो रोदिति । त्विव द्रभावररास्यमिव पश्यति 

जीवलोकं । अद्युष्णदीषेनिश्वासगुपित निकंजोदरपहवः प्रयग्र- 
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कस्पितपटवशछयने उपरि बिन्यस्तकपूरपरागपटले तुषारजल- 

सुतिश्चीतठीकृते धारागृहेपि न तापञ्चान्ति मवाप्नोति । च्योरख्ञा 
तु केवला दवानख्शिदधेव । तस्मात्तस्य प्राणरश्चणाभय द क्षि- 

णामिक्ष्णाथं समागतोस्सि । श्रुत्वा भवती प्रमाणम् । 
रल्नमाला--युष्मत्सरामी ममाश्चयं सम्यग्जानाति, । 

नाहं तस्मिन्ननुरक्ता । अहं तस्मिन्नननुर्तापि सविगुण इति 

नादं ब्रूयाम् । स इरीनो निदु्टचारिवरश्रीमानुदार इति 
दृढ जाने । जनोपि स विद्रान्मृदुदौन्त इति कथयति । 
तथापि नाहमेनं कामये । चिरादेवेदूमुन्तरं त्तं मया । 

लवगिका-मस्रभुसिवि यद्यहं त्वय्यनुरक्छस्तदा नक्त 
दिवं स्वसप्रतीहारभूमाववदितस्त्वामुच्चेनौमग्रादमाहयन् तन्न - 
मांकितानि भीतानि बिस्व्य निशीधे गायन् पवेतक- 
द्राणि प्रतिश्रन्मुखराणि कयोम् । तदाक्रोशेन चराचराणि 

सबोणि सन्तानि करुणया द्रवीभूतानि सवेयुः । 
रत्रमाखा--सवं स्वय्युपपद्यते । कस्मिन्वंशचे जातोसि । 

शेखरकः । आसीत्पुरा मे मददै्येम् । इदानीं रिक्तोस्ि । 
न तु गुणैः। 

रत्नमाख-श्ेखरफ { गच्छ स्वामिन ब्रूहि रलमाला 
त्वयि नानुरज्यते इति । स्वामी पुनस्त्वा मा प्रेषयतु । मलत्स- 

देशं श्रत्वा स किं प्रतिपद्यते तन्मम निवेदयितुभिच्छासि चेत्स 
यमागच्छ । तेन प्रोषितो मा याहि । 
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अथ श्ेखरके रन्माटामाप्रच्छबय गृहाननिष्कन्ते सा 

तदुक्तानि वचनान्यावतेय देवम् “८ पुरा धनाढ्य आसम् । 
गुणै दरिद्रोऽस्मि । अहो तस्य वाग्वैखरी । तन्मुखसोदर्य- 

भावगांमी्यं । स योग्य इति तकयाभि । पूवं स॒ राजपुत्र 
आसीदिति मेऽभिप्रायः । कस्मिश्िदागन्तुके जने खानुरागो- 

त्पतिं विचि रल्नमाख आत्मानं निनिद् । सद्यएव सा किंक- 

रवेषस्य तस्य आत्मनश्च भागधेयवेषम्यमप्यचितयित्वा प्रमदा- 
जनस्याभरणायमानां शाठीनतामप्यविगणस्य सकरदेशेनमा- 

प्रणयिनि कस्मिश्िदागन्तुके यूनि शेखरके बद्धानुरागा संजा- 
ता 1 तुभ्यमायंसखे न दत्तमिदर्मगुन्ठीयकं प्रमाद्द्वदंगुत््या 

गचछितमिति ज्याजेनैकं रल्ागक्रीयक सखकिकरहस्तेन तस्मे प्रजि- 

घाय । अनेनांगुव्ठीयकदानेन मह्धावर्वधं शेखरकों जानातीति 

अमंस्त ¦ कितु ठ्वगिकां मनसि जातश्चकाऽभूत् । तस्यास्त- 

दानीतनदग्विस चेष्टितैः पुरुषवेपधारिण्यां मयि नूनमियमनु- 
रक्तेति ख्वगिका मेने । दा कष्टम् तपख्िनी रतरमाख स्प्र- 

कब्धकामुकेनेव पुरुषवेषधारिण्या मया वंचिता । नाह॑ सखीति 
जानाति । धिड्मा वंचनक्षीखाम् । आयेसखस्य छते यथाहं 

व्यथं मद्नवाधामुद्रहामि तथेयं मत्कृते ॥ 

अथ स्वंगिका आयेसखसकाश्ं गत्वा शिरसि बिनि- 

हितांजटिस्तत्र ष्त्तं सवै राज्ञे निवेदयामास । महाराज ! 



२०० द्रादशीरात्रिः 

मोधीश्रतोऽस्मदुयमः । रन्नमालां मया बहुधा बोधितापि युष्म- 
स्राथेना नांगीचकार । नेतः परं दूतग्रषणेन महाराजेनात्मा 
छेशयितञ्य इति संदिष्टं तया । एतच्छत्वा राजा शेखरक 
एव कमण ता बन्यगजवद्ामिव कायेक्चमा कतु प्रभवेदित्या- 

श्षया तत्खन्निधि पुनस्तमेव प्रेषयतु निश्चिकाय । 

अत्रान्तरे प्रियप्रत्याख्यानोत्कंटितमात्मानं विनोदयितु- 

मायेसखः काविद्रीति गातु शेखरकमन्वयुं्त । शेखरक ! 
व्यतीताया रात्रौ त्वया गीता गाधा श्रुता श्चं प्रसृदितोऽस्मि । 
तत्पुनगोयतु भवान् । सा पुरातनी षिद्ादाथो च । अपरि- 

णीताः प्रमदाः प्रचंडचंडकरसतघ्राग्यस्तकसाधनेन शणतंतन्स- 
न्तन्वंयोगायंतीद्मेव मतम् । 

१ 

श्छो।। मृत्यो मा जदि निघेणाञ्जनयना न्यक्षारपाब्री- 

कृतं नियययममासवो नयत सा क्षिप्रं परेतावनिं । न स्या- 
त्कोप्यनुश्लोचको मम मरतो नोवांशभाङ्मे मतः दत्तश्वेत- 

मथाम्बरं न कुञयुमं देयं मदीये शवे ॥ 

अप्रतिकृतानुरागप्रतिपादकं गीतं गायती ख्वंगिकां 

तच्छढदाथं सम्यग्विचारयंती मुखवेवण्योबेदितगीतग्रतिपादि- 
ताथौनुभवागीतप्रीतपणिदिताथैस्यास्मानमेव पारं चकार । आये- 

सखश्च तस्याविषण्णरृष्टि ज्ञात्वा इदमाह । 
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रोखरक † मवान्बाटोपि किविषयीकृतोसि कस्याश्चि- 

इष्टिपातानाम् । किमिद्मिदीवरखोचना दृष्िनाराच बिद्धहृद्य 

द्व छस््यसे । 

रोखरकः---अस्येतत् । 
आय॑सखः--का सा । कियद्वयस्तस्याः । 

सखाभिन 1 तव॒ सवयाः ! तवेव तुल्यरूपा । राजा । 
तच्छत्वा । अहो किमाश्चयेम् । अयं वालोपि कस्याचिद्रष- 
यस्या रूपदीनायामनुरक्छः । इति स्मित्तमकरोत् । शेखरकवे- 

पधारिणी ख्वंगिका राजानमेवाभिप्रेतवती 1 नतु क्यं ताट- 

सीम् । 

पुनकेव॑गिका द्वितीयवारं रल्नमाङागृहमगात् । तदा 

तत्रानायासेन प्रवेक्चमउमत । खसवामिन्यस्तरुणघुन्दरेस्संदेशाहरेः 

परीतिपूवेक संभाषते इति जानतः किंकरा ख्वगि- 

काया प्रतिहारभू्ं प्रविष्टाया द्वासण्यपाब्रूय सगोरव रत्न- 
मारासविधं निन्युः । राजपक्षमवङ्ञ्य किचिद्धक्त पुनस्समागरतं 
मा जानीदीति शेखरकेणोक्ते । रल्नमाखा प्राहं 1 रेखरक { 
तससंगाद्धिरम । तद्िषये स्वया न किमपि मम सन्निधो वक्त- 
ञ्यम् । नमयाश्रोतव्यम् ¦ यद्यन्यवातां भणसि तदा मम श्रव 
णयोगोनाद्पिसधुरतर श्रयते । एवं रत्नमाला तस्िन्श्लयूनि 
शेखरके स्वानुरागमाविश्चकार । कितूद्ेगसदहकृतामसम्मवि 
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शेखरकस्य मुखे दद्व प्राह । अहो स्फुरिताधरे तन्मुखे कोप- 
विकरृतिरपि कथं शोभते । 

रोखरकः--स्वद्रात्रस्प्ष्टिकया इपे। सय त्वय्यनुरक्ता- 

स्मि । मदाशयं ते विद्रणोमि । अ्ुरागमपह्घय कि फलं । 

कितु तस्या अभिराषो मृगदृष्णिकाजल्पानसदशम- 

भूत् । 

आयंसखस्यानुरागप्रकटनाय नेतःपर स्वदन्तिकमाग- 

मिष्यामीति ब्रुवाणा ख्वगिका तस्यास्सविर्ध विहाय द्विबाणि 
पदानि गत्वा ^° योषिति न केनापि पुंसाऽनुरक्तेन मवितव्य- 
मितिं † बद्निरगात् । 

अथ रेखरके रमाखागृहान्निगेते तत्पराक्रमपरीक्षानिक- 

षायमाणमेकं दुजोतमापपात । तदित्थम् । रल्नमात बरात्का- 
मयमान एको युवा कस्मिधिद्राजमटे यूनि रलमाखनुरकतेति 

ज्ञात्वा रेखरकं पथि द्वा “: सवायमिति प्रयभिजानन् 
(+ # 

शेखरकं दरंदयुदायाजुहुबे। किमिदानीमबला तपखिनी करोतु । 
क, 0५. 

वेषेण पुरुष इव वहिः प्रतीयमानापि अंतरबलकाजनोचितं 

भीरुत्वं कुत्रपेति । कृपाणिकामपि वीक्षितुं बिभेति । 
अथ खञ्च माकरृष्य स्वोपरि धावतं घोरशतरुं वीक्ष्य भय- 

कभ्पितांगी आत्मनस्त्ीतवं प्रका्चथितुं वरमियर्म॑स्त । देवाह्व- 
गिकायासतद्भयमपनीतम् । कथिदध्वगस्तन्मार्गेण गच्छंस्तावुभौ 
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दृष्टा तस्याश्चिरपरिचितस्पुद्टदिव तामपायाद्िर ्चिषुः खङ्धाोद्तं 

तच्छचुमिद्माह् । «° निरपराधसुग्धवयसि स्ितोयं बालकः । 
यदि तेन त्वस्यपराद्धं तन्ममापराधं गणय । यदि त्वं तस्य 

बिप्रङरुषे तदा नाह त्वां सषयामि त्वयि शष्वं पातयामि । एवं 

स॒ पथिकस्च्छोस्ता रक्षित्वा गतः 1 याव्वगिका अरु 

विपन्निस्तारबन्धुं इश्खनुयोगादिना सम्भावयितुमुद्युक्ता ताव- 

देवासो नगररक्षिभिः पुरुषैरमियुञ्यमानो दष्टः । स ॒लछ्वगिकां 
वीक्ष्य खद्रक्षणसुकृतस्य फठमिदानीमेव मयानुभूयते । आये ! 
देहि मे किचिद्नम् । यदेतेभ्यो दत्वा संकटे पतितमात्मान 

मोचयिष्यामि । त्वत्कृतेऽहं किमपि कठुमशक्कुवमिति दूये । 
संश्रात इव रक््यसे । प्रकृतिमापन्नो मव । तद्रचनेनून ठ्व- 
गिका विस्मिता तमाह ¦ 

आये नाह जानै भवंतं । न भवान्मे परिचितः । न 
4 9 

कदाचिद्धवद्धनग्रंधिमेया स्ीकरृता । क्तु साप्रत मद्विषये त्वदु- 

पकृतेनिष्ानिस्वेन म्निकटे यदसि न द्रहाणेति किचिद्धनं तस्मे 

द्द । 

अथ स पथिकस्तस्यामकरृतज्ञतामापाद्यन् । परुषवनच- 

नैर्निभेस्सेयन् इदमाह--आयोः { परयत परयत । पुरस्शित- 
मिम युवानं । म्रद्युमुखे निपतितमेनं पुनर्जीबलेके म्रतिष्ठापित- 

छ 

वानसि । एतदथेमेवाहं हेखानगस्मागतोस्िन्नुपद्रवे पति- 
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तोस्मि । ततो राजभटास्तस्य परिदेवनान्यनाकण्ये तसप्ाथना- 

मनाय त॒ जीवघ्राह गृहीत्वा यथुः । तैरपहियमाणोऽसौ 

यावहूर कंठरवश्रूयते तावछवगिकां श्रीभासित इति खकृत- 

नामधेयेन मुहुराहूयापद्रान्धवं सुद्यदं मामेवं परियक्तु न 
न्याय्यमिति बिनिदन्नेव गतः । ततो ख्वशिका, कोवा 

भवेदसौ ? समुद्रे निम्नः किमयं मे भ्राता । किंमयमविज्ञात 

चरः कोपि बेदेशिकः, ” इति विकस्प्य निश्चयं नाधिगतबसी । 

कितु चरमविकल्पएव तभ्यममूत् । तत्रागय छवंगिका प्राणान् 

रक्षितवान्वेदेशिकोऽन्तनयो नाम कश्चिन्नाविकः । यस्समुद्रजठे 
जंश्चानिख्वेगान्नोकाकूपदंडप्रतिबद्धं श्रमविवहौ नष्टप्रायं श्रीभा- 
सितं सत्वर गृहीत्वा स्वनावि निधाय ररक्च । तस्मशुयन्तनय- 

रृश्रीभासिते म्रघृद्धसेहः क्षणमपि तत्पाश्वैमविमुचन् यल यत्र 

स गच्छति तत्न तन्न नमन्वियाय । राज्ञ आयेसखस्य सभां द्रषं 
इनूहटेन श्रीभासिते इुुमपुरीं प्र्ितेऽयमंतनयोपि तमनुज- 

गाम । ुु सपुरप्रवेर आत्मनो वधे पयेवस्यतीति जानन्नपि । 
एकदा ह्यसौ समुद्रयुदधे आ्यैसखस्य भागिनेयं गादग्रहारजश्चै- 
रितिगाल्लं चकार । तदृपराधादिदानीमयं राजभटेगहीत्वा चारके 
निष्षिप्रः ख्वगिकान्तनयसमागमस्य सुहूतेदयास्रागेव श्रीमासि- 

तान्तनयो दीरमगमताम् । नौकाया अवतीये कुसुमपुरं प्राप्तौ । 
कस्िश्चिन्मठे वसतिं चक्रतुः । अथ श्रीभासितो नगररामणी- 
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यकवीक्षाङुनूहढी रयाः परितः परिभ्रमितुं निययौ । नियोन्त- 

मेनं वील््यान्तनयो धनकोशमस्य दस्ते निश्ठिप्य “८ यत्तेऽभि- 

षितं वस्तु त्ीणीहि आ त्वन्नि्त्ति अहमत्रैव भवतं प्रतिपा- 

ख्यन् स्थास्यामि ” इद्युवाच । तथा निर्दिष्टावधौ श्रीभासित- 

सयानिवभनादतनयसतद्नुपदं विचेतुं विः प्रखतो सध्येमागं 

तत्समानवेपभापाक्रतिं छ्वंगिका वीक््य श्रीभासित इति चाया 

तस्यान्येभ्यस्सं भूता परिमूति इद्वा वेगात्खङ्माच्रष्य शत्रोस्तम- 

र्त् । धनकोशं च तमपरच्छत् । नाह जाने नवं धनकोरा- 

मिति व्वंगिका प्रव्युत्तरं ददौ । ततस्सा अञ्तज्ञेति निनिद् । 

अथान्तनये निभेते ्वेगिकाश्चचुभ्यः पुनरभियागमा्च 

कमाना सत्वर गृहमगात् । 

तस्या नातिदूर गतवत्यां तदरातिराकारसादृश्यास्पुन- 

सतामेव प्रतिनिवर्ैमानामिवापक््यत् । कितु नेय पुनस्तेन दृश । 

अस्या भाता श्रीमा्तितस्तत्रागतः । त द्रा संव पुनरागतेति 

तच्छन्ुरमन्यत । इदानीं स श्रीभासितं वीक्ष्य इदमाह । 

आय ! पुनरैष्टोसि । एप प्रहरामि । रक्षात्मानं इत्युक्ता 

छरपाणिकया तमविन्यत । शरदश्रीभासितोपि गादप्रहारं दत्वा 

तद्रात्रात्खद्धमाचकषे । 

अथ रल्नमाराग्रह्यननिष्छम्यकल्हायमानौ तौ दद्व न्यवा- 

रयत् । सा श्रीभासितं रूपसादृहयाच्छेखरक इति मत्वा तस्य 
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शतुकृताभियौगं शोचन्ती मरसदनमागच्छेति तमाजुहाव । 
अतर्कितोपनतेनाज्ञातारायभियोगेन यथा विसिस्मिये तथा सौ 
जन्य्ञाछिन्या अस्या युवत्या निरम॑त्रणेन तथा बिसितोऽमूत् । 
तया प्राथितसतददऽभ्यवजहार । रत्नमालपि सखश्रानिपरि- 

करिपतशेखरस्यागमनेन थश्च हृष्टा तेन सह् चिरं संकथां 

चकार । तस्मिन्स्वानुरागं प्रकटीचकार । तच्छत्वा श्रीभा- 

सितस्तस्या अभिखषं पूरयितुकाम इवात्मानमददीयत् । 
तथापि कथमेवं तस्यामनाक्ते रागो जात इति विस्मिताऽपृत् । 
ल्वगिका अपथग्रदृत्तेयम॑स्त । गृहे तस्यास्खातंत््यं गृहकरय- 
निवैऽनचातुयं॑श्रयेवु कमविभागसामभ्यम् च वीये 
खेच्छाचारिणीति निरचैपीत् । अस्यास्सवैकाथेषु कामचार 
एवेति निश्चितवान् । तत्प्राथेनां चानुमेने । आत्मनि जाताभि- 

मुख्य शेखरकं विज्ञाय कार्विदबेन तस्य भाववृत्तिन्यैयेदीति 
भिया रत्नमाटा अद्यैव सन्निहितस्य पुरोधसस्समक्षमावयोर्वि- 
वाहनिवितेनीय इ्युपश्चिप्तवती । श्रीभासितोऽपि तस्याध्ित्त- 
मन्ववतेत । अथ निधत्ते विवाहकभमेणि प्रिया कंचित्काढ तनैव 

विहाय खाभ्युद्यं प्रियसुहदेऽन्तनयाय कथयितुं तत्सकाशं 
जगाम । 

अल्वातरे राजा असख रलमाला द्रष्ुमाजगाम । 
र्ञि तद्रुद्रांगणे पादं निद्धितवति न्यायाधिकारिणोतनयं सय- 
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मितकरचरणं छृत्वा राजसन्निविमानिन्युः । ख्वंगिकापि तत्र 

सन्निहिता । श्रीमासिवेन सद्शछाकासं ल्वंगिका तत दष्टाऽय- 

स॑तनय आकारसाददयेन व॑वितोऽयापि तस्यां श्रीभाकित इति 

श्रान्तिमिमुंचन् राजानमाह । महाराज ! पृच्छेम युवानं । 

कथमहममं समुद्रे ज मेपद्वादक्षितवानस्मींति । बुधाय मयौ- 

पक्रुतः । मन्निकटमजददयं मासल्लयमास्त । इदानीं समयि 

छनन्नस्सघृत्तः । 

अय स्यैयेमापन्ना = विद्युदिव भ्रमंडञद्रहाननिगच्छन्तीं 
रनमालमासेक्य राजा अतनयवाक्यशवणे छथाद्रः प्राह । इत 

आयालेपा खाभमिनी । धुवं गता सुरपुन्वरीवाभाति । अतनय। 

विरमातः परमुन्मन्त प्रकापात् ।राज्ञा एवं प्रतिषिद्धप्यन्तनयः 

“न्वीन्मासानवसन्मज्ञिकटेऽयं युवा” इति पुनः पुनवेद्न् 
राजभटेदृरमुत्सारितः । 

अथ राजा रल्नमाखसद्नं प्रविश्य रैखरकेण सह् 

भाषमाणां तामद्राश्चीत् । यावदसौ तवलातिष्ठत्तावत्साश्ेखरके- 

स्वानुरागन्यंजकानि वचासि भाषमाणा आसीत् । श्षुद्रस्छकि 

करस्तस्यावक्भो जात इत्यसूयया राजा शचेलरके जातवैरस्तं 
निरभत्सयत् । राजा निष्कामन् शेलरक { मामनुयाहीति ” 

दरोखरकमवदृत् । तस्मिन्नेव क्षणे कोपेन ख्वगिकां व्यापादयि- 

तुसुद्युजान इवादश्यततथापि । ठवंेका (शेखरकः) राज्ञि अनु- 
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रागाद्धैयमवटंव्य स्वामिन आनंद वधेयितुं मरणमण्यनुभवामीति 
वदन्ती तमन्वियाय । रत्नमाला बह्म शेखरकं विदहातुमनि- 
च्छन्ती “प्रियद्येखरक { (पुरुषवेषधारिण्याख्वंगिकायानाम) 
कगच्छसीवयुच्वैराघोषयत् । 

ख्वगिका--तमनुगच्छामि यः प्राणेभ्योपि गरीयान् । 

शेखरक (पुरूषवेषधारिणीख्वंगिका) आत्मनः प्रिय इति रल- 
मारोचैराक्रोश्चन्ती गमनात्तं न्यवारयत् । पुरोधसमानेक भयं 
प्राहिणोत्" । शुहूतोदपूवैमयं युवा म्पुरतएव रलनमारमुदवहत्” 

इयत्रवीव्पुरोधाः । ¢ नाहं पयणयम् रलनमाखाम् ”' इति (शेख- 
रकः) ट्वंगिका प्रयाचख्यो । रल्नमाङा पुरोहितयोधचनं 
प्रमाणीशय राजा आयेसखी निजकिकरेण जीवितादपि स्पह्- 
णीयतर रल्निधि हारितोस्मीति व्यश्रसीत् । नातीतमचुरोच- 

नीयमिति मन्वानो दुर्विनीता रत्रमाखतसियत्वेन परिकल्पिता 

रोखरकनामधारिणीं पुरुषवेपांतःरेतां ख्वंगिकां चामन्य नेतः 

परं मरदंतिकमागंतन्यमियाज्ञाप्य राज्ञि प्रतखिषति अद्धुतमेकं 
समपद्यत । अपरहशेखरकः प्रविहय «प्रिये { इत एदीति ” 
रन्नमारमाजुहाब । अयं नूतनरोखरकटश्रीभासितनामा । रल- 

मारया उद्वाहभतो । आकृय करस्रेण देहपरिमाणेन बेष- 
साम्येन तुल्यौ तौ भ्रातरो परस्परमवछोकयम्तौ परस्परघत्ता- 
तानुयाोगायारेभाते 1 अध्यापि खसोदरश्रीमासितस्सजीव इति 
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खवंगिका न प्रयेति स्स | पश्यतो सम समुद्रे निमभ्ाया 

भगिन्या ख्वंगिकाया युववेषेणाच्र पुनरागमनं कथं संभाव्यत 

इति श्रीभासितेऽपि मनसि नाटभत प्रययम् । ^ सैवाहं ते 

भगिनी पुवेषोपटक्षितायामुदधो मभ्रां मन्यसे” इति छ्वं- 
गिका दृढतरं श्रीभासितं प्रयाययत् । यमजयोस्योध्रौत्रोरदयत- 

तुल्याकारेणाहिताया ्रालयामेवं निवारितायां पुरुषवेषधारिण्यां 

श्चिया लख्वंगिकायां पुरुष इति भाया ऽनुरक्तां रत्रमालं सर्वै 

जहसुः । 

एव तयोयंमयोस्खीपुंव्यक्ती विविच्य रल्नमाखा श्रीमा- 

सितं परिणेतुमेच्छत् । अनेन रलमालाविवाहेन आयैसखस्य 
सर्वे मनोरथाः प्रव्याहताः । रत्रमाागतस्तस्यानुरागो बहुन्पक्ष- 
राशांक इव कमश्चः क्षीणतामुपययो । चिरादासभूतस्य शेख- 
रस्य द्ीत्वप्राप्रि विचिलय राजा मनसि विस्ितोऽभूत् इदानी- 
मासेचनकमुखध्रियः ख्वंगिकायास्सोदर्य लम्नह्दयोऽमूत् । पुरा 

पुरुषवेषेणेवास्या रूपे हृदयाकर्पके इदानीं चैजरूपेण सवौति- 
शायिनी सेपि कि वक्तव्यम् । "नाथ { त्वयि मे महती 

प्रीतिः इति कतिवारं स्वाज्ुरागं नाविष्कृतवती । तदानीं 

तत्सर्व खाम्यनुरक्तकिकसोधवेतं वचनमियगृहणाम् ” न मै 

तच्वम्हणराक्तरासीत् तदानीं तयोक्ता बहु्यो नर्मोक्तयो मम 
इ (५, 

महेकिकानिमा आसन । इदानीं सम्यग्बुद्धयते तदथेः । इदानीं 
98168 {4 
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मनसि सम्बग्विचाथेमाणा सीव्यति हृदयममीणि 1 इयेतत्सवै- 
मनस्याकख्य्य राजा ता बिवो निशि ख्वंगिकां यथाभ्यासं 

“4शेखरक' इयाहूय इदमाह । ““शेखरक | त्वं पुरेव सहसरवार- 
मुक्तवान्किख । भवानिव नाहं क्चियमुद्धोदुमुत्सहे इति 

त्वं सुङ्कमारशसीरोप्यभिजनवानपि मां चिरं पयेचरः । 

यन्मा चिरं स्वामीलयवोचः तन्मम सामिनस्सामिनी भवितु- 

महेसीति ” 

अथ रन्नमाखा राजान ख्वंगिकासंक्रान्तदद्यं ज्ञात्वा 

तावुभौ खगृहं नीवा पुरोधसं पुरस्छृय तये्वैवादिकं कमै 
निरबतैयत् । इतः पूवमेव रत्रमाखा पाणि जम्राह श्रीभासितः । 
एवं यमजौ तौ भ्रातरावेकदिनिएव नि्रेत्तपाणिग्रहणमगन्ठाव- 
भूताम् । आदौ तयोर्वियोगहेतुः पोत्मगएवदिष्टा तद्भ्युदय- 

कारणमभूत् । ख्वंगिका हेखनगराधिपतेरायेसखस्य पट्महिषी 
बभूव । श्रीभासिदोपि रल्नमालयाः पतिभूत्वा चिरं सुखं 
जिजीव । 

समाप्रा द्रादश्ची रात्रिः ॥ 

व, 



(१ च। 
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( रूपसाम्यघ्रान्तिः ) 
---*-- 

{22170815 [0€75012 

(३८०५८ = सीरदेशः. 

01165 पऽ = अबीश्चदेश्ः. 

&०&€०० = धनपाटः, कथिद्रणिक् . 

411] नण ° 2.77<5८8 = अवीशनगरवासी- 

अतपाखः 

21110015 ° (-$०८प5€ = सीरनगरवासी अंत- 

पटः | । 

{1710 = दामोदर--अतपार्स्य किंकरः. 

4 1278 = आद्ियाना-- ज्येष्ठस्य अंतपाख्स्य भायी, 

1.८8 = खसयाना--आद्वियानाया भगिनी, 





॥ रूपसाम्यभ्ान्तिः ॥ 
(07 &% 0£ ८२72025) 

छः दु्धकूू्---- 

एकस्मिन्कारे सीरावीश्देश्चाधिपलयोरत्पन्ने प्रबरूपर- 

स्परविरोधे निरमाय्येक क्रं राजश्चासनमवीशनगरे येन सीरन- 

गरवासी यः कोपि बणिगवीशनगरे दृश्शचेत् रूयसदहखमात्म- 

विमोचननिष्कयं दद्यान्नोचेट्रध्य इति । 

अथेकदा सीरदेशवासी धनपाखो नाम कश्चिदरुद्धवणि- 
गवीश्चपुरीर भयास पये न राजमटेहेष्टः । दण्डं दातुं वा वधदण्डं 
राप बा राजसन्नि्िं नीतः । दण्ड दातुं तदानीं तस्य निकटे 
नासीदधनम् । तस्मात्स वध्य एवाभूवं । राजा तस्मिन्वधद्ण्डा- 
देलासराक्तचरित्र ज्ञातुभमियेष । अवीकशनगरं प्रविष्टस्य सीरदेश्चव- 
णिजो विहितं प्राणहरं दण्डं जानतोऽप्यात्मवधफरे तव्रागमने 

कारणमपि तं पप्रच्छ | 

धनपाख्ः-राजन्नाहं मरयोर्विभेमि । दुःखबहु्छा ज्जीवि- 

तादूयथं निर्विण्णोस्मि । संसारे सदनुभूतन्यसनपरम्पराकथना- 
्ान्यदुःखतरम् । तथापि भवद्धिरहमादिष्टः कथयामि मदृत्तान्तं 

अवहितार्प्रणुतेति कथयितुमारेभे । 
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जातोस्म्यहं सैरदेशे । बणिग्बच्या जीवामि । कांचित्स- 
वणां कन्यासुपयम्य चिवगसाधिकया तया सह चिरं गाहैस्भ्य- 
सुखमन्वभूवम् । वणिज्याये विदेशं गन्तु बखात्कृतोस्मि । कायै- 
व्यग्रतया तत्र षण्मासान् श्थापितास्मि । अतः परमपि कंचि- 

त्कार मयाब्ैव स्थातव्यमिति ज्ञात्वा सद्भाया मत्सविधमानाय- 
यम् । सा मदावस्रथप्राप्यनन्तरमसूत यमौ । इद्मतीव विचित्र 
तरंभाति । यथा तो जनैरयं ज्येषठोऽयं कनिष्ठ इति परस्परं 
विवेक्तुं नश्चक्यते तथा तुल्याक्कती । अपर च मजायायावे- 
जनने मास्येवास्माभिरावसथीकरते बोद्धविहार एवापरा काचि 
दुपीच सुतयुगमसोष्ट । एतयोयेमजयोरपि मम खतद्रयस्येवा- 
न्यन्यं निरस्तमेदा एकेवा कृतिः । तपित्रोर्िशङ्धपोषणे हक्य- 

भावात्तदारकयुगलमदहमकीणाम् । संवर्धितो तों कमेण मम 
डिम्भकयोरनुचरीभवितं सम॒चिताविति निश्चिय तावहं खपो- 

षमपुषम् । 
€ क मम सतौ तु विश्लेपरमणीयों । तादश्ापलयलाभान्मजा- 

यापि थर टप्यतिस्म ! मद्धायौ प्रतिदिनं स्वदेश्चं॒प्रति निव- 

तितुंमां निरवघ्रात् । अनिच्छन्नयह मङ्गी छृतवान्स्वदेख्चगमनाय। 

दुम्ब बयं नौकामारूढाः । महौदधौ दृ राध्वन्यनितिक्रान्ते 
सर्वप्राणिभयङ्करस्सघृष्टिको जंञ्चानिरः प्रवातुमारेभे । तत्समये 

नाविकस्त्वन्यथा नौकापरित्राणमपदयन्तः प्राणपरीप्सया सघश्चः 
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पुवमाररुहुः । अस्मान्नोकायामेवालया्चुः । अस्मदधिष्ठिता 
नौकाजक्चामरुसाच॑ञ्येन कदा शतथा विध्वस्तो भविष्यतीति 
प्रतिक्षणमविभेम । 

अथ रोरुदयमानां मदरदिणीं केरोरवयस्तवादृज्ञातभयनि- 
मित्तान रदन्ती मातरं वीक्ष्य दीनं ऊन्दतरिश्चरोश्च वीक्माणस्य 

मे हृदयं शोकमयालुकम्पाभिः पूरिविममूत् । तद्रक्षणोपायपरिचि- 

न्तनएव मे मनो व्याप्रतमासीत् । तदा मत्कनिषं सुतं नोका- 
स्तम्मेष्वन्यतमस्मिन्नेकतोऽवघ्राम् 1 अन्यस्मिन्पार््धे मया सहा- 

नीतयोयेमयोः किंकरवबाटकयोरेकतरमवघ्राम् । अपरस्मिन् 

स्तम्भेऽपरौ बाख्कावपि वद्धं मम भायोमादिषटवानस्मि । णवं 
सा च्येष्टशिष्युद्रयरक्षणपरा आसीत् । अहं व्वन्यत्कनिषटलिञ्च- 

युगकव्छ मद्रक्षणे न्यदघाम् । अआवामपि दम्पती प्रथग्बद्ध- 

वाख्कयस्स्तम्भयोरातमानमवघ्रीव । यदेतदुपायं ना करिष्याम 
सर्वे वयमन््॑याम । अभ्रखिदावीरमहोर्मिपरम्पराबेगेन नौका 
पयोधिजटाघ्रततगण्डश्चिखाया पातिता असिघातवेक्षण्येन शतधा 

राकटीकृता । प्रतनुनोकास्तम्भनिव द्रा वये स्तम्भान् सुदृढमा- 
शिष्य सदिट्स्योपरि सितः । दारकद्रय जागरुकतया रक्षन् 

सितोह भायां परिता नाशक्तुवम् । सा हि शिशुदयेन 
सहांवुवेगेनान्यच्र सीता । तेषु मम दक्पथमनतिकान्तष्वेव 

@ भस, 

कारनगरादागतेः केधिद्धीवरे रुड्पस्मारोपिताः । तास्तथासुर- 
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क्षितान्वी््याहं स्स वित्तोऽभवम् । तथापि समुद्रतरगेयेध्यमान 
आसम् । वयमपि नाविकैर्नोकायामासोप्य रक्षिताः । ते नाविका 
मां धनपारङं ज्ञात्वा आह्ारादिप्रदानेन विगतार्तिमकाबुः 

अस्मान् सीरनगरतीर क्षेमेण प्रापयन् तस्मरथ्रतिञ्येषठस्ुतेन 

सहिता मद्धायौ किममूत्का गति प्रपन्ना न जाने । इदानीमव- 
शि्टएको मत्फनिष्रपुत्रोऽश्टादसषवपदेशीयोमातर आ्रातरं च दषं 
कुनूहटी नष्टश्ात्रा अनेन बाठकिकरेण साकं॑नष्टौ तावन्वेघं 
विदेशं गदु कृतनिश्चयो मामनुज्ञामप्रच्छत् । नष्टयोस्सुतकछ- 
जयोः प्रवर्ति शोतुमहमपि पयत्सुकोस्मि । तथापि गवेषणा 

क, (> 

गतस्सोपि विनरयेतेति भिया नाहं तमन्वजानाम् । तथापि 

स ममज्ञामुद्धघ्य विदेशं जगाम । मा परिदयज्य विदेश गत- 

वतस्तस्यातीतस्सप्रमो वत्सरः । तदनंतरं त मागेयमणोहं पच 

समा भूमंडरमभितः पयेटितवानस्मि नाहं त समसादितवान् । 
कं चित्काङं यवनदेश्मन्यवात्सम् । पशधिमससुद्रतीरेण निज- 

देशं प्रति निवतेमान इम(मबीश्चनगरीं प्राप्तोस्मि । मल्लीविता- 
यासप्रबन्धोऽयैवास्मियात् । मस्पललीसुतो च सजीवा इति 
वातो नूरन श्रयते चेदहं सुखेनासून्परियक्ष्यामीति । ” 

अथ राजा बणिजोऽस्य दुःखबहुव्ं चरित्रं श्रत्वा नष्ट- 
पु्ञस्यान्वेषणवश्ात्सखयमेतादृ शमदाव्यसने निमभ्न वणिजमेन- 

मनुकम्प्यावोचत् । ““राजकीयदासनमन्यधाकतुं मम शक्तिरभ- 
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विभ्यद्यदि अहं त्वाममोचयिष्यम् । राजश्चासनानुरोधेन वध्यं 

त्वा नादचैवघातयामि । दंडधनं ऋणरूपेण वा याच्चारूपेण 

वा अधिगतु दिनमेकमवकारो दीयत इति 

एतदेकदिनावधिदानं धनपार्स्य महानुमहडव नाट- 

इयत । तचावीक्नगरे तस्य न कोपि परिचितां बभूव । 
तस्मात्तस्य धनदाने राक्तिसम्भावनापि नासीत् । एवंस 

धनपालो निस्सहायो निरस्तजीविताशश्चाराधिपतिनागृह्यीतों 

राजान्तिकादपसारितः | 

अवीञ्चनगरे सर्वापि जनो ममापरिचित एवेलयमस्त 

चनपाङ! । कुमारान्वेपणतत्परतया स्वय प्राणापद्मापन्नी ऽभूत् । 
कितु यमयमन्विष्यति स कनिष्ठो ्येप्रश्चोभो तस्मिन्नेव नगरे 

आस्तामिति न विवेद् धनपाकः । तस्य पुल्ावुभौ न केवर्मे- 
काकरृती अपित्वन्तपार इयेकामिधौ । बाखु्िकरौ द्वावपि 

दामोद्रनामानौ । घनपालस्य कनिष्ठः पुत्रोऽन्तपाङोयं पिता- 
न्वियेष स वारकिंकरेण दामोद्रनान्ना सह् तस्मिन्नेव दिने 

तामवीश्चनगरीं प्राप । तस्यापि सीरदेरवेदेदकत्वाजनकस्या- 
पनितामापद्मेवाप्राप्स्यत् । दिष्टवा तब दृष्टः कथिस्मुहत् । 

^स्वमपि स बृद्धवणिगिव दृडमदत्वा बन्दीररतो भविष्यसितस्मा- 

त्ख्रदेश्चनाम निगृह्या पीडनगराद्गतस्सीलयास्मानं प्रथयेति यदि 

नोपादेस्यत् । एवमेव करिष्यामीलयन्तपाटोऽङ्गीदतवान् । 
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स्वदेशीयस्य पुरुषस्योपस्ितं व्यसनं श्रत्वा देशामिमनेन 
श्ृशमसिद्यत् । किंत्वयं षृद्धस्सखपितेवेति नमनागपि ज्ञातुं चश्चा- 
कान्तपालः | (11112101 0 5141186 ) 

धनपार्स्य ज्यष्पु्लः (^ 011[000]पऽ ० ‰.€5पऽ) 

अवीशचनगरवासी अन्तपारुस्तत् विशतिवषोण्युवास । धनिक- 
त्वात्पितविमोचनाय निष्करयधनं सहखं दातुं प्रवभूव । पितुः 
परिचयगन्धोपि तस्य नासीत् । स हि शैशवदशायामेव समुद्र- 
जठनिमम्रोजाच्किरुद्धूतो मात्रा साकं जाछिकगृहदे निहितः 
पोषितोऽभूत् । पितुवौ मातुबौ स्म्तिस्तस्य नोत्पन्ना । एते 
मस्स्यजीभिन एनमेतपारं कनिष्ठेन दमोदृरेण सह् सदया माला 

वियोज्य दस्यवे विकरेतुमपजद्ुः । 

अथेताबन्तपाख्दामोदराववीरानगरयधिपस्य मातुखेन 

मानपाख्नाश्ना दाशेभ्यो महता पण्येन कीत । एकदा समान- 

पाल भागिनेयं द्रष्टुं गच्छन् दारकद्वयमपि तले निनाय । 

अवीश्चनगरेशो बाख्मन्तपाटं विलोक्य तस्य कमनीयाकृया 

जातग्रीतिरहशसीरसौपवा्टकृचित्तः प्ररूढयौवनं तं श्वसेन्येऽधि- 
भ ५ छतं चकार । सोपि सेनानेदृतवे व्यृहर्वनाया परं प्रावीण्य- 

मुपगतो बहुश्च सं्रामेषु निजदोर्विक्रमेण विजितारिमडलरः 

प्रथित आसीत् । अथेकद्ा समुपसितेऽसमसमरे खशोयेविभ- 
बेन स्वामिनः प्राणान् ररक्च । परितुष्टो राजा अवीक्षनगरी- 
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सिता कांचित्तरुणीं धनाल्यामस्मै दापयित्वा विवाहमकार- 

यत् । पितुरागमनकाठे दामोद्रेण सेव्यमानो भायेया सह स 

तववेवोवास । 

अथ सीरपुरीवासव्योऽन्तपारस्तु प्राणपरिरक्चणोपाय- 

मुपदिष्टवता मित्रेण सह तन्नगरीविशेषदिटर्चाङ्तूहराङृष्टचित्तो 

गच्छन्सवभरत्यहस्ते किचिद्ज्यं दन्वाऽभ्यवदहारादिकं कल्पयितुं 

पथिकविश्रमस्थानं प्रेपयामास । 

असो दामोदसे मनोज्ञगुणः । सौम्यदशेनः । परग्रीति- 
करः । मंजुभापी च । यदा यदाऽन्तपाङः पिदरवियोगखेदेन 
बिषण्णमुखस्समटश््यत तदा तदाऽसौ निजससिकतानिवेदके- 

दासे रोचिणेः परिहासभाषिचेस्तस्य मनो विनोदयति स्म । 

रोके वि्यमानात्सेवकखातन्यादधिकतर सखेरसम्भापणसखातंत्य- 
मन्तपाखेनास्मै द्त्तं । न्टयोजननीसोदस्योरन्वेषणाय सीरदेश्च- 
वासी अंतपारो दृमद्रं वहिः प्रेपयित्व। एकाकिनश्चात्मनः 

पयेटनं चितयन्विमनास्सखगतमाह् । ¢ मयाऽन्विष्यमाणो तौ 
न कुत्रापि समासादिता । अन्विष्यतामयातयोः प्रघत्तिटेश- 
तोपिं न ुतापि ज्ञायते । पारावारे सेतरमुदबिदुमन्विष्या- 

न्विष्य खयं विश्ीयेसाणो जल्बिदुरिबाहमप्यति विस्तीर्णे मूतङे 
मातरमप्रज चान्विष्य व्यथेश्रमो विर्न्यामि । 
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एवं तस्मिन्नध्वखेदखिन्नमात्मानममुशेचस्युपावतेमानं 

कचित्पुरुषमाराद्रक्षय तुल्याकृतित्वात्त निजग्रेष्यं दामोद्रमम- 

न्यत । तस्य द्रृतनिदत्त्या विस्मयाविष्टः कि कृतवानसि मया- 

दत्तं धनमिति तमष्रच्छत् । अंतिकमागतं तं सम्यङ्निरूप्य 

नासो मम किकर इयवोयि । असाववीदनगरवासिनोऽन्त- 
पार्स किं करस्य यमजो राता । द्वावन्तपाडौ । द्वौ दामोदर 
च धनपाटेन यथोक्त तथा वास्यइवाद्याप्यमिन्नाकाराः । तस्मा- 

दन्तपाः प्रतिनिबत्त त वील््यायं मम श्रयो दामोदर इय- 

मस्त । नेतच्चिवम । कथं शीघ्रं प्रतिनिघ्त्तोसीति त पप्रच्छ । 

दामोद्रः--आये { मध्याहभोजनाय स्वसितिमागम्य- 

तामिति मन्मुखंन देवी विज्ञापयति । आये द्रूततर नागच्छ- 

सियेत् संस्फृतमन्न शीतल भवेत् । 

अन्तपाटः--अरे किमेभिः परिद्यसवचनैः । कुत्र 

न्यस्त धनं । 

दामोदरः पुनस्तथैव स्वामिनी स्वा भोजनायाहुयतीति 
प्रयभाषत । 

अन्तपाखः--केयं स्वामिनी । 

दामोद्रः--कि तथा प्रच्छसि । अन्न भवतो जाया । 

अन्तपारेऽद्याप्यक्रतदारपरिप्रहतया दामे।द्रस्य भाषणा 

कद इदमाह ८५२ मूढ यदह त्वया मुहुरत्तिपरिचयस्सङ्पामि 
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तन्मामेवं यथेष्टं परिहससि । नाहमिदानीं सखेखनपरः । 

कुत्रास्त धनै वेदे्िकन्वादयमत्रयेु न कंचिदपि विश्वसेम । 
द्सोदरस्स्वामिनः प्रतिवचन श्रुत्वा सोपि परिहासवचनानि 
वक्तीति मत्वा आह । देवभोजनसमये मा परिहसितुमदहेसि । 

नेदानीं । भोक्त वेरेति त्वा ज्ञापयितुं देव्या प्रेषितो ऽत्रागतो- 
स्मि । तच्छरत्वाऽन्तपालस्तीव्रमन्युः परियक्तक्षमो दडनाताड- 
यत्तं | सोपि छ्गुडग्रहारजश्षरितगानो रुदन्गृहाभिमुखं प्रधाव्य 

“देवि { अस्मत्खामीभोजनाय गृहमागतं मया प्राभ्यैमानोपि 
नायातः । प्रत्युत कुतो मे भर्येठि चावदत् । 

अतपाङ्स्य प्रिया आद्वियाना “नासि मे भर्यति ” 

वढत। भतुगेदितं श्रुत्वाऽतिमातं चुकोप । सा हि भतेरि साभ्य- 
सूया मन्तो रूपवत्तयायामन्यस्यामायेपुत्ो नूनमनुरक्तो भवेदिति 

जगाढ । तदा प्रवि ठेवी भतुरविनयेन दुमेनायमाना शुचा- 
न्तःपरितप्यमाना मतर निदेय बिनिदितुमारेभे । छासिकासि- 
घया खसा “'अकारणक्चंका कोपं च हातुं प्राध्येमानापि सा 

नागीचकार । 

सीरनगरवासी अन्तपाङः पथिकार्यं गत्वा तत रक्षि- 

तधन खभ्रयं द्मोद्रमद्र्चीत् । तत्छृतपरिहासोक्तीर्विचिय 
तं निभेत्संयितुं प्रदत्तेऽन्तपारेऽथाद्वियाना तमु पगस्य सखपति- 

रवायमिति मत्वा निहशङ्कं परुषवचनेस्तं तजयामस । “'कथ- 
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मकाण्डे आयेपुत्र अपूवे इव संवृत्तः । विवाहातपूर्वं कथं मय्य- 
नुरक्तोऽसि । तादृगज्ुरगमिदानी पश्चात्छय कथमिदानीम- 
म्यसंक्रान्तहृद्य इव रक्ष्यसे । कतो मयि विरक्तोसि ” 
इदयवदत् । अन्तपाङ एतद्वचां सि श्रुत्वा विस्मितः “सुंदरि ! 
किं बधापदेश्ञैः । नाहं तव भतौ अत्रागतस्य मम॒ मुहूदय- 
मेवाभवत् । नाहं स्वां जाने । नापि न्वं मामिति प्रतिमाष- 

माणोप्यन्ततस्तया निबेभ्यमानोऽचनिच्छन्नपि तद्रहगमनाय मन- 

कार । अआद्वियानया दयितेति तद्भगिन्या भ्रातरिलयाह्ूय- 

मानोऽभ्यवदहारकृदयं निरवतेयत् । चित्रीयमाणदयोऽचितय- 
देवम् । ““किमियं मया परिणीतपूवो । उताहो मे चित्त- 

विश्रमः । अथवेयं॑स्वप्रावख्ा इति । ” तयोरनुयायी 

दामोदसेपि तथेव विस्ितोमूत् । आद्वियानायाः पाचकी 
दामोद्रसीद्रस्य भायो एनं स्वपतिममन्यत । 

अथ सीरनगरवासिन्यन्तपाङे आावरजायया आद्विया- 

नया साकं भुंजाने मध्याहृसमये किकरेण दामोद्रेण साक- 

माजगाम तस्यास्सयमतो । तथापि न कोप्यन्तःप्रवेष्ठव्य इति 

सखाभिन्या आज्ञघ्राः किंकराः कवाट नापाबरण्वन् । तदा तौ 
खनामोचाये ¢ अपाच्ियताकवाट ” इति मुद्ुमुहुररर्मताड- 
यताम् । अंतपार्दामोद्रावभ्यन्तरएवासाते । एको रुक्त 

अपरो महानसे बरेते । कथमपरावंतपाल्दामोदरौ कत आ- 
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याताविति तत्र स्थितो भुजिष्याजनः परस्परममंत्रयन् । युष्टि- 

चातैरनिर्भिन्नकवाटावपि तौ प्रवेशं न केभाते | अंतेऽन्तपाखः 

द्धो निवटरते । कञ्ित्परपुरुपस्खभायेया सह भुक्ते इतिं 

श्रुत्वा विस्मितन्ाभत् । 

अथ सीरनगरवासी अन्तपालस्समाप्रमोजनस्सन्नाद्धि- 

यानया अद्यापि भरदैशब्देन व्याहियमाणोऽसदिष्णुरस्या निबे- 
न्धमसहमानो येन केनापि व्याजेन ग्रदाद्वहिरा् पञायितु- 

मेवेहां चक्रे । पाचक्या भदैत्वेनाभिमन्यमानो दामोदरोपि 
तथा करमैच्छत् । आद्ियानाया भगिन्या लासिकाया प्रीति- 

मानप्यन्तपाटोऽसूयाबिष्ठायामाद्वियानाया विरक्तं आसीत् । 

दामोदरोपि पाकञ्चाखायां श्िताया चेस्यामपि विरक्तोऽभूत् । 
तस्पात्स्वामी थयश्चोभावभिनवकान्ते परित्यञ्य । क्षिप्रमन्यत 

गतुमीषतुः । 

अथ सीरनगरवासी अंतपाखो यावद्रहिजेगाम ताव- 

त्पथिकेन चित्खणैकारेण दृः । शिस्पी चाद्ियानेव अआचरयै- 
क्येन सोऽबीश्चनगरवासी अतपा इति चन्या तं नान्ना 

संबोध्य काचित्कनकश्वंखखामदात् । ततोऽन्तपालो नेय मदी- 

येति बरुव॑स्ता शंखो स्वीक नैच्छत् । भवदाज्ञयेव मया 
कृतेव्युक्ता तां कनकमयन्ंखा तस्योपरि क्षिप्त्वा यथेष्टं 
जगाम । 
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अथ एषोन्तपाएभिः कमभिरैद्यमानचित्तौ ५४ नेतः 

परमत खातव्यं अल्लावस्थनेनाण्वपि क्षेमं न परयामि तदितो 
4, ५ ११ द्रुततरं पलायनमेव वरमिति” निश्चिय स्वै स्वीयपरिच्छदं 

समुद्रे नकाया निधेदि ” इति स्भ्रयं द्मोदरमादिरय प्राने 
कृतसतिरासीत् । अथ सीरदेशवासिनेऽन्तपाङाय दत्तकनका- 

भरणस्ख्णकारो दत्तपूवीय धनाय रजमैर्निरर्ये । यदच्छ- 
या तत्रागतसन्तपा2 दृष्रा स श्चिस्पी मेया मुहूतोदधस्ते दत्तस्य 

कनकसूत्स्य मूस्यं दीयतामिति पप्रच्छ | “नन किमपि मे 
त्वया दत्तं न किमष्यहं ते धारयामीदंतपाङः ्रयाचख्यो । मया 
द॒त्तस्याभरणस्य मूल्यसवहयं त्वया देयमिति नाडिधमः न तया 
किमपि मे दत्त, न किमप्यहं जाने इदयन्तपाट्श्च परस्पर चिरं 

[®> 

विवादं चक्रतुः । उभयोरपि स्वखपक्षएब सलयडइलयभिनिवेशः । 

तयो्रोबोरन्तपाख्योरूपे्येन । स एवायमिति श्राया कनक- 
सूत्र तस्मे अददामिति स निश्चयमुवाच 1 अंते राजनियोक्ता 
दातव्यधनप्रयपेणाय तं रचिल्मिनं बंधनागारं निनाय । तदानी- 

मेव कठादोपि कनकसूत्रमूस्यायांतपाछ्मपि राजयपुरुषेन्यरो- 
धयत् । तस्मात्तयोर्िवाद्परिच्छेदायोभावपि चारक नीतो । 

अंतपालः काराग्रह नीयमानो सगैमध्ये चातुः कि 

करं दामोदरं दघरा आकृतिसादृशयादयमेव मदीयो श्रय इति 

भ्रान्या “‹ गृह गत्वा मह्भायोये मदुपख्िता विपत्ति कथयित्वा 
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मद्धिमोचनाय कनकसूबमूख्यं सत्वरमादायागच्छे ति तं शश्चास । 

य इदानीं यस्मिन्गृहे युक्ता निवघृते यत्र न स्थातञ्यमिति 
निथिलय शीघ्रं प्रातु मनो द्धे स कथमिदानीं तदेव गृहं गन्तु 
मा नियुनक्ति मल्स्ामीति विस्मितो दामोदरः ^“ नौका खदेश्ं 
गन्तुं सज्जीकृता क्षिप्रमागम्यता ” इति तस्मे निबेदयितु- 

मागतेप्यतंन्नियोगं श्रुत्वा त परिहसित नायमवसर इति 
निश्चिय तस्य नोत्तरं ददो | इदानीं प्रतिनिषृत्तोदं कथं 
पुनसद्रहं गमिष्यामि । यत्र दास्वला सा मतोरमभिमन्यते । 
तथापि मया रगतन्यम् । भ्रयैस्खामिना माज्ञा अवक्ष्यम- 
नुएातव्या । इति मनमि वित्तयन्स जगाम । 

अथाद्रियाना अपेक्षितं ध्न तस्य हस्तं दत्तवती । स 

वनमादायागच्छन्मार्भे सीरनगरवासिनमन्तपारमद्राक्षीत् ¦ 

अयं खामिनोऽद्धुतवेष्टाभिः पर॒ विस्मितोऽभूत् । अवीशनग- 
रेऽन्तपाङस्य प्रख्यातपुरुपनया पथि गच्छन्सु जनेषु न कोष्य- 

नभिवाद्क आसीत् । अधमणौः केचित्तस्मे धारितं ध्न ददुः । 
केचित्त निजगृहं प्रति निसन्त्रया चक्रुः । तेनोपक्तपरबौः केचन 
तं ववन्दिरि अवीशनगरवासी अतपारूएवायीमिति स्वै आांति- 
मवापु । त्वत्कृते इमानि दुकूख्वासां सि ऋछीतानीति कश्ित्सौ- 
चिको दशेयित्वा कंचुकविरचनाय त्वदेहपरिमाणं मे देदीति 
बरत्करृतवान । मायिनामिद्रनाल्किाना च मध्ये श्थितमिवा- 
त्मानमसन्यतान्तपाडः । बधनागारं नयतौ राजाधिक्तात्क्थं 
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मोचितोखीति दामोदरेण प्रष्टा इुशख्वातोप्यनेन व्यसनेना- 

कुरीकृतबुद्धि त॒ न युखित्तचकार । ऋणमपाकतुमाद्रियानया 
प्रोषितं धनमपि न तस्य मनस्तुष्टये । प्रत्युत सश्रयस्य शखा- 

युयोगवा आद्रियानया दत्त धन वा तं व्यामुगधमकार्षीत् । 

स मनस्येवमाह् । नूनमयं दामोद्रोपि मूढो बमूव । वयम- 
पा्रजाठे बंश्रम्यसाणास्स्मः । एतदाश्चयोवक्थायां मा रक्षतु 

कश्चिदन्य इति पयेदेवि्ट । 
अथ काचिद्धिदेरीयागना तल्लागलय अतपा इति तं 

संबोध्य ““परेदुभेवान्मया सहा ऽभ्यवहृतवान् । तदा महयं भवान् 
कनकसूं दातु प्रति्ुश्चवान । ” इ्युवाच । तच्छूत्वान्तपालो 

नष्क्षमस्सकरोधमिदमाह् । “अपेहि मायाविनि अपेहि । ते 

कनकमूं दातु न कदाचिन्मया प्रतिज्ञानं । त्वया सहं कदा- 

चिदपि मथा धुक्तमपि न। इतः पूवं ॒त्वन्मुखमपि न मया 
द । एवं सा नाशै अतपटेन निषिन्यसानापि “स्वं महदे 
भुक्तवानसि भोजनसमये कनकणश्छंखल सहयं प्रयशरौषीः । इय- 
मिद्धो । अतपारुस्त्वेतत्सवे निराकृतवान् 1 तथापि सा 
तादृग्माषणादविरमन्ती मुहुः पूर्बोक्तमेवोद्धाटयन्ती बभाषे ॥ 

आये { मया तेगुघ्ीयकमेकं दत्तं यदि कनकसूत्रं मह्य 
न ददासि तदंगुक्रीयकसपि ना प्रयपेयामि । तदुपये- 
न्तपारुसटहचनमाकण्ये कोधान्धस्ता मायाविनीति पुनरा 
यन् सखवचनाकणनजातविस्मया ता तत्रैव परियञ्य पठा- 
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यितः । तेन माकं तस्यास्सह भोजन तस्मे उर्मिकादानं कनक- 

शखलायाः पारितोपिकीकरणे तस्य॒ प्रतिज्ञा चेयेतत्सवं 
लस्यास्तथ्यमेवावमौ 1 एषापि हि अन्यजनसाधारणीं श्राति 

दवौ ! एनमवीदानगरवासिनमन्तपाटं निधिय तया आरोषि- 
तास्सवौ; क्रियाः गृहमेधिना अतपाखेन छता नत्वनेनेति 

मने । 

स्रीमानन्तपाल्स्सखभायेया ऽदनत्त प्रवेशो गरहान्निष्कासित- 

स्सुसंकरुदो ममान्यनारीसम्पकेमसहमाना कोपकल्टुषिता एवं 
छृतवतीति मन्वानसतस्या वेैरमपाकलुमेनामंगनां प्राप्य तद्र 
भोक्तमध्यवससरौ । सापि भायेया प्रकोपितचिनत्तमेनमादरेण 
सलत्कृयातिभ्यं प्राहयामास । तदा अयं भायये दित्सितं कन- 
कपसूत्रमस्ये प्रतिशुश्राव । कखदेनास्य भात्रे भान्द दत्तं कनक- 
सू्मपि तदेव ।! अतपार्स्य पारितोपिकम्रतिज्ञयातिमाबं 
संतुष्टा सा योपिदस्योभिका द्दां । एषास्य ्रातर सीर- 
नगरवासिनमन्तपाडं दृषा रूपखाम्येनायमेव सपल्लीकोऽन्तपाङ 
इति मत्वा कनकसूत्रं दातुमप्रच्छत् । केन निपिद्धा 1 स एवे- 
दानीं नष्टमतिसन्मत्तां बभूवेति निधिकाय । सदयएव तस्य 
जायामाद्वियानां गत्वा मतो तवोन्मन्तोऽमूदिति निवेदयितुं 
तत्वरे । एतस्यामाद्वियानाये तद्रत्तातं निबेदयैलया तत्पतिरन्त- 
पाङ; कारान्यक्षेणानुयातो ऋणनिर्नेननाय द्रव्यमादातुं तेनानु- 
मतो गृहमाजगाम । इतः पवेमेव सा ऋणधनं द्ामोद्रेण 
भर्त्र प्रजिघाय । सत्वपरस्मै अंतपाखाय ददौ | 
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अथान्तःप्रवेशाराभात्तद्त्रो निदिता आद्धियाना तया 
योषिता कथितं निजवद्ठमस्योन्माव्छरत्तातं विश्चश्चास । गतदिवसे 
मध्याहसमये श्येन भोजनायाहूतः “नाहं तव पतिः । अचै- 
वाहमिमं प्रदेशमागतोस्ि । नेयमवीश्चनगरी मया दृष्टचरी । " 
इति तस्य निषेधवचनानि सा स्मारं स्मारं निरहशंकं स उन्मत्त- 
एवेति निरनैषीत् । तस्मा्सा दातव्यं ध्न कारायिकारिणे 
द्त्वा तं व्यमोचयत् । त खभ्रयैस्सयतकर्वरणं कारयिस्वाऽ 
न्धकाराघरृते कस्मि्िदपवरके निवेशयामास । तद्वातूरतायुप- 
कमितुं कंचिद्गदकारमप्यनेतुं किकरान्समादिदेद । एतस्ि- 
न्समयेऽन्तपाखो निजघाचरूपसाम्यादात्सनि पापितोयमुन्मन्त- 

इयभियोगो मृषेद्युच्ेराचुकरोश । किप्वस्यायमाकोश्चः “८अय- 
मुन्मत्तीभूत इति तेषा प्रययं नितरा दृदीचकार । “अस्म- 
स््वामिनोक्तं न मृषोद्यं 1 तत्सवं सलयमेवेति दमोदरेणोदधु्टेपि 
“असावपि तद्वस एवेति भावितस्छ्ाभिन एव॒ गति 
ङुम्भितः । 

याघद्द्वियाना सश्रयं भतोरं बंधनागारे निदधे ताव- 
देव कञ्चिद्भलय आगय “देवि { दामोदरातपाडो बन्धनादा- 
त्मानं मोचितवन्तौ । नोचेत्तौ खैरं रध्या विहरमाणौ कथं 
मया भ्रयक्षीकृता वियकथयत् । एतद्रातां श्रुत्वा कतिपयज- 
नैरखुयाताऽद्रियाना तमानेतुं गृहान्निथेयौ । तस्यास्खसापि 
तामन्वियाय । कंचिद्रोद्धविहारहारमासीदन्तन्ते सर्वे स्वाभ्युह्- 

1 
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नानु गुणमारात्परिवतेमानौ यमजत्वान्तुस्याकृया वंचिता दामो- 

द्रान्तपाावपर्यन् । 
सीसनगरवासी अतपालो निजसोद्ररूपसाम्यादुत्पन्न 

चित्तवेङ्ग्यजर्धौ निमलनोन्मलनानि बोण आसीत् । 

स्णैकारेण दत्तं कनकपुर खकंठे धारितवाच । सन्मूस्यस्या- 
दानात्खणकारे मुहृस्तं निनिन्द । अयं कंठरम्रमपि तद्वस्तु मनि- 
कटे नास्तीदयपलप्रवान् । अदैव प्रभाते केनचिट्खणेकारेण 
मद्यं॑मूल्यमगरदीत्वा दत्तं तत् क्षणास्रश्रयदयापि न मया 

दृध्ठस्सः । 
अथाद्रियाना तस्यान्तिकं गत्वा “भवान्मे पतिरुन्मत्ती- 

भूतः वन्धने क्िप्ः । कर्थं चिदात्मानं विमोच्य पलायितो 
सीव्युवाच । तदनुयायिनः पुरुषाश्च प्रसभं ताबतपारूदामोदरौ 
निरोद्धं परिकिर बबन्धुः । ततस्तावुभो भीतो प्रपलास्य विहा- 

(५. ^ 

राभ्यन्तर प्रविरय विहारपाख्निीं शरण जग्मतुः । 

अथ सा मटाध्यक्षा कोयं जनक्षोभ इति विज्ञातु 
मठाद्रहिराजगाम । सा योगिनी गंमीरमरकृतिययश्चीखा, अभ्य 
हणीया खाश्रयायोपागतं जनं न पस्यजेत् 1 तस्माद्तैरन्मादे 
भायेया कथिता कथासादिनस्सावधानै श्रुत्वा “त्व ह्वतैरकांड- 
चित्तविकारोत्पत्तौ को वा हेतुरिति पप्रच्छ । कि समुद्रे दस्यु- 
भिसुषितधनः? किमसौ स्िग्धेन बन्धुना वबियोनितः? कि 
वास्य चित्तविच्रतेर्निमित्तप् { आद्वियाना । अय { पृक्ते 
ष्वेकमपि नास्य चित्तविक।रे हेतुः | 
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मटाध्यक्षा--म्रायशस्त्वन्तोऽन्यस्या कामिन्यामनुरक्त- 
स्तयेवेतादशषीमवस्थां गमित इति तर्कयामि । 

आद्ियाना--मुदुमुह्ृगेहे तस्यासान्निध्यादन्यवनिता- 
छम्पट इति तकेयामि । यथास्य मायया चिन्तित तथास्य 
मनोबिकारहेतुने खीं । कितु कोपक्षीखाया अस्य भार्याया असू- 
यया पीडितस्सन्गृहं परिलभ्य बदहिगेन्तु बलात्कृतः आद्वियाना- 

याश्चंडतावश्षादेवायमेवं कृतवानिति सा विदहाराभ्यक्षा वि्चङ्ख- 

माना याथाभ्येमवजिगमिषुराह । अस्मिन्विषये भवलया स कि 
नापाक्डघः । 

आरद्वियाना---त बहूुवार निरभत्सयम् । 
( अ १.९ 

मरव्यक्षा- तन्न पयाप्रार्मति मन्य । 
^ छ, (५ 

आद्धियाना-मयायत गर्हितोपि मम वचन न श्रणो- 

ति । अयमेव सवेदा अस्मत्संकथाविषयः । रात्रौ मया सह 

राय्याया स्वपितुमपि नाभ्यनुजानामि । भोजनवेच्ायामाव- 

योस्सदहमोजनं न विद्यते 1 यदाह॑ तेन सहैकासने निषीदामि 

तदाबद्धमोनास्मि । तन्निवारणायेवासक्रनत्त बोधयामि । तथापिं 
स सवोमस्ाथेना मदुपदेश्चाश्च अनाय अन्यसंक्रादह्टदयो 
वमूव तस्मिन् सर्वे मदुपदेशाः तन्न कृता उपकारा इव निष्फडा 
बभूवुः । ततस्सा मठाध्यक्षा मर््रऽसुयंया आद्रियानया निग- 
दितं सवे श्रत्वा प्राह । किंमत एव त्वत्पतिरुन्मन्त इति शक- 
सेसेष्यागनाया दारुण आक्रोश आख्कोद्धिषत्करिस्तरः। व्वदा- 
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क्रोशेनैव तस्य निद्रा्मगोऽजनीति मया ज्ञायते । निद्राभावा- 
देवतस्य शिरोवेदना जातेति नाद्धुत । तस्याहारस्तव कटुमाष- 
णैरेव संस्कृतः । अनाद्रेण दत्तमन्न न जीर्येत । अत्तएव स 
ज्वरितोऽमूत् । मम कल्देनैव तस्य कीडा मम्रा इति त्वमेव 
रषे । तस्माद्सूयाविष्ा॒ त्वमेव व्वद्भवुखन्मादस्य निमित्त 
जातासि । 

प्ररातवचनैरेव मे मगिनीमतीर वोधयतिस्मेति तत्सो- 

द्रीरासिकाऽवदत् । सा पुनभगिनीमुवाच । भगिनि { भ्रव्यु- 

तरमद्दती एतानि निदावचासि कियच्रिर सहसे । ` आद्धि- 

याना मटाध्यक्षाया वचनोपन्यासेन दृरितस्वदोषा किमपि 

वक्तुमपारयती मम दोषमेव मद्य दरिंतवतीत्यूचे । 
सखवत्तेन द्णात्याद्ियाना तया गृहीतस्य भतुः प्रय- 

पणे मटाध्यक्षा प्रार्थितवती । कितु सा कस्यचिदपि नूतनाग- 

तस्य सगृ प्रवेशं दातु वा मत्सरिण्यास्तस्या हस्तेऽन्तपाख्मपे- 
यितुं वाऽचिच्छन्ती तस्य प्रतीकारे स्ातोपायान्विनियोक्तु 
निश्चिन्वाना गृहाभ्यन्तर प्रविश्य द्वाराणि पिधातु भटानाज्ञाप- 
यामास । 

एतद्रयतिकरविशिष्ेऽस्मिन दिने यमयोस्सोदरयोरत- 
पाख्यीरूपसादहरयेन सर्वषु जातमति विश्मेषु धनपाखस्य दंड- 
घनं दातु राज्ञा दत्तमवधिदिन व्यतीयाय । अक्वान्तरे भगवा- 

0 न्सहस्रदीधितिरस्ताचरुशिखरं इढोके । धनपाले दंड दातुमश- 
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क्ततया निशितवधोऽमूत् । तस्य बधभ्यस्थानं नौद्धविहारस्य 
समीपमूमावेवनिीदैष्ट मटाच्यक्षाया मठाभ्यन्तर प्रवेशसमनंतर- 
मेष स धनपारो प्राप्तः । यः कोपि दयालुसन्मोचनाय धनं 

ददाति चेत्तं रक्षितुं जापि स्वयमल्लागतः 1 

अस्मिन्व्यतिकरे आद्रियाना परिवारेण सहागच्छ्त 

नरपति दृष्टा “इयं मटाध्यक्षा योगिनी उन्मत्त मे पति 

खगृहे निगृह्य मया सुहूयोचितापि दातु नेच्छति । तस्मादत्र 

भवान् मे पतिं दापयितु मनुगृहाण ” इत्युैराचक्रद् । एवं 
तस्या रज्ञे स्वदुःखं निबेदयंलया श्रूयेन दामोद्रेणान्वितस्त- 

स्यावास्तवो भतोऽन्तपारो बधनागाराद्धिमुक्तोऽबागदय “'अहमु- 

न्मत्तस्सघरत्त इति व्याजं परिकरय मम जाया आद्रियाना मां 

चारके निक्षिप्रवतीति"तस्या अविनयमधिकरलय राज्ञे विज्ञापया- 
मास । अयहश्रखङाबन्धस्य विश्छथीकरण प्रकार जागरूकान् 

तत्रययरश्षिपुरुषान्वचयित्वा चारकादात्मनोऽपसरणं च कथया- 

मास । आद्वियाना मरभ्यन्तरे दित इति यमभ्योदिष्ट 

त खमतौरं तत्र वीक्षमाणा विस्मिता बभूव । 
अथ धनपारस्तमंतपारं दृषा “अयं खसुत इति प्रय- 

भिज्ञायायमेव सोदरजनन्योरम्बेषणाय देदाएतरं गत इति निशि 
ख नर्नद् । असौ मम प्रियतनूजो मया देयं द॑ंडधनं खयमेव 
द्त्वा अस्या विपदो मां निस्तारयेदिति अपगतमीबेभूव । 

न पिदरवात्सस्यपृणे्टदयः आत्मनो विमोक्षणमधिकरय वद्धमयाश्च- 
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स्तेन सह प्रीतिपूर्वैकं वभाषे । कितु सपुल्लो घनपार्स्य मनसि 

विस्मयं जनयन् त्वामहं न जानामीत्यूविवान् अयं ह्यैतपार्दशो- 
रावेचंडमारतष्चुभिते समुद्रे प्रवहणभंगात्पितुः पाश्वदेवयोगेन 
वियोजित आसीत् तदा प्रभति न कद्ाचिपसिपव्रमुखं ददे । 

इति सयमेव । तथाग्ययं तपस्वी धनपाख सदयुमूतव्यसन- 
परंपरावज्चादन्यथामूतं विकृतिप्रा्नं मा प्रयभिज्ञातुं न राञ्केति 
वहुधा सनसि विकस्पयन् ८८अह॑ त्वत्पितेति ” तं प्रतिबोध- 

यितुमयतत । अस्मिन्समये मठान्यक्षा अपरोऽन्तपाखोदामो- 

द्रेण सह् वहिर्निरगच्छतां । तत आद्रियाना विस्मयाविष्टा भते- 
द्य दामोदस्युगन्टं च पुरत रेश्चुत । 

एतावन्तं काट स्वेजनमनोनिगूढो गाटोयं भ्रम इदानी 

निवारित आसीत् । राजा वुस्याक्तीद्रावन्तपालो दवौ दामो- 
द्रो वीय सर्वेषां दुर्वोधमिदं रहस्यमुद्धाटिवबान् । प्रातधेन- 
पाठेन कथिता तदीया कथा सुषु सस्मार । द्वाविमौ धनपा- 
खस्य यमजो सुतौ । अपरावनयोः किकयविदयकथयल्ननस- 
सदि | 

अथ धनपाखकय चस्तिमतर्किनोपनतेनानेदेन समाधि- 
मगमत् । प्रातस्तेन राज्ञे निवेदिता दुःखवहूव्डा आत्मीया 
कथा सूयोस्तमयास्राकसुखपरिणतिस्सधृत्ता 1 पृञ्या सा 
मठाध्यक्षा “अहं चिरान्नष्टा तव ॒धमेपन्नी । दयोरंतपाख्योः 
म्रसृञ्ास्मीति धनपाङयाकथयत् । 
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सा धीवरे्यठपु्ला दामोदर वियोजिता ! एकं मठं 
परविवेश । तत्र सा स्वसद्रत्तथा विवेकेन च करमेण मठाभ्य- 
छतां प्राप । दुःखिताय कस्मैचिदारगतुकाय यूने आतिथ्यं 
कुवोणापि “अयं मे पुत्र इदजानाना खसुतमेवापुषत् । तदा 

तौ सुतौ पितरौ च परस्परसमागमजनितमहानंदान्धिनिमम्रा- 
स्सर्वे मिदित्वा परस्परगाढालिगनङ्खचरसंग्रहनादिकं कृत्वा 

आनंदपरवश्चतया क्षणे जडावभूवुः । धनपाख्स्य राजदंडं 
विसस्मरुः । कितु कथंचिदुपश्चान्ते तत्संभ्रमे अवीशनगरवासी 

अंतपाखः पितुर्विमोक्षणाय निष्कयधनं राज्ञे समर्पितवान् । 

कितु राजा धनपाङं प्रीया क्षाम्यन धनं गृहीतुं नेच्छत् । 
एतेस्सहितो राज! मटं प्रविवेश्च चिरवियोगा्नतरं संगताना 

एतेपा कुञख्चलसंप्रनादिविखम्भाखापश्वणेन श्रोतं सुखयतु 

तपखिनोरेतयोदोमोदरयोः प्रमोदोपि वागवीत आसीत् । 

आद्वियाना श्रा उपदेशेन वहूपकृता अनैरि शंकाम- 
सूया च परिलयञ्य तास्मिन्ननुर्ता चिरं सुखसुवास । सीर 

नगरवासी अंतपाख आावृजायाया भगिनी लससयानाख्यामुप- 
छ (~ येमे । ब्रृद्धो धनपाखोपि निजम्येया पुत्ताभ्या च सह॒ तत्रा 

0 

वीकश्चनगरे कृतनिकेताश्चेर सुखमुवास । 

समप्रा रूपसाम्यभ्रातिः । 
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॥ सीततंकथा ॥ 
(\ वि 6.5 (97. ) 

वही 

आसीदनेकसभटसम्रामनिशासमसिखतविजयटक्मी- 

सखयंवरणसुभगो नमत्सामन्तदपतिमकुटमणिमरीचिनीराजितपा- 

द्पीठो राजराजविमवो बिभवसंग्रीणितार्थिजननिवहो धमकशील- 
आयैसम्मतो विद्वान दिगन्तराख्विस्ततनिजयश्चो विस्तारः 
अपारवीरब्रतपारगो विमरश्चो नाम सृपतिः राशिद्रीपा- 

धिपः । तस्य च महिषी सुरीखा नाम निरुपमनिरवद्यखावतया 

ण्या विजयवैजयंतिकेव मकरव्बजस्य । महीमात्रसपलया 
देव्या महया प्रीया स रजा नानाविधानि गाहैखय- 
सुखान्यज्ुभवन्प्रजापाटननिरतां निनाय बहुतिथं कालम् । 

सवेकामसमृद्ध प्रमूत राज्यं परिपाञ्यतानेन न कोपि कामोऽ- 
नवात्र आसीत् । अजगुप्रदेशाधिपते बौल्यमित्तस्य स बद्यचा- 
रिणः फखाक्षुस्य द्रेनावाप्नि विहाय । स्वयं तदशेनसुखमनुभ- 
वितुं त निजमहिष्ये दशेयितुं चाचकाक्ष । रोरावास्रभति तावे- 
कत्र पोषितो स्वस्वपितृमरणानेतरं खं खं राज्यं पाठथितुं पर- 
स्परं वियुज्य गतो । तदारभ्य नामूत्तयोधिरं परस्परससागसः 
पारितोषिकविनिमयक्षेमवातो दृतप्रेषणादिना द्चितपरस्परभी- 
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लयोस्सतोरपि अंततः फराक्षोऽसकृदामलितस्सक्ृदशम दातु 
प्रियसुहद। विमखाश्वेन तं द्रष्टुं शशिद्धीपं जगाम । चिरृष्ट- 
मेन प्रियमित्र दृषा विमलाश्च आन॑दाग्रतसरोनिसभ्रः प्रथमं न 

विवेदात्मानं । ततः पांसुक्रीडासखं तं देव्ये दशेयित्वा तत्सा- 
निध्यादानन्दपूर्तिमुपगत इवादृश्यत । बास्यक्ीडा उपबणै- 
यतोस्तयोरुभयोस्संवाद श्रुत्वा सुक्षीखा परं मुमुदे । 

एवं फखाक्षे चिरमेकल्न युहत्तवाससुखीसिकामनुभूय 
खदेक्चगमनाय कृतसन्नाहे सति सुशीखा भवोज्ञयैव कंचित्काटं 

धित्वा अनंतर गम्यतामिति" फटाक्षं निबेवंध । 

इदानीं प्रारभतास्या व्यसनसमयः । यतः फराष्छो विम- 

खाश्वप्राथेनया कानिचिदहान्यवखातु प्रयादिकन्नपि सरीरा 

मृदुमधघुरवन्ोभिरष्ृषट्द्यः प्रयाणाद्धिरराम । बिमरूश्चो 

मिलस्य फलाक्षस्य मनोबेमस्यं सदतं देन्यास्सुक्षीखायारशीर- 
संपत्तिं च चिरास्सुष्ु जानन्नपि देन्या वृत्ते रकित आसीत् । 
तमाराधयितु निजचोदनाकृतोऽस्या आदयो स॑दभाग्यस्यास्य मही- 
पतेहदकाश्षीरताया दोहदमकरोत् । पुरा दडानुरागोऽदरलिमो- 

पीदानीमनया इौकया एतस्यां कृपारहित आसुखप्रकृतिरिव पीडा- 

करो बभूव । राजकीयसभासत्सखकतमे कामिख्नामानमहू- 
यात्मनो विश्चका तस्मै निवेद्य फलाक्चं विषघ्रयोगेण दंत समा- 

्ञापयत् । साधुजनाग्रणीरसौ कामिखो विमलखाशस्य शंका 
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शतोपि न सलयमृेति जानन्फ उक्षस्य विपमदत्वा राज्ञो दुष्टाशच- 
य तस्मै निवेद्य शचचिद्रीपात्तं दठादपवाह्य स्वदेश प्रापयामास । 
यत्र ससुखं राज्यं पाठ्यन्नासीत् । तस्रश्चति कामिखरोपि तद्रा 
जसभायामेव जीवन्फङक्षुस्य प्रियसुदद्भूत् । 

अथ फङक्षिस्य चोरवत्पखायनेन विमराश्व॑स्य मनसि 

रोका दिदीपेतरा । अधिकतराभ्यतूयाविष्टो बभूव । रमणी- 
याः कथाः कथयन्तं मुग्धमुखपुंडरीकं डिम्भकमके निधाय 

तत्क उभाषितामृतं श्रवणपुरेन पि्ब॑तीं देवीं वीस्य कोपोदी- 

पितमानसो बाछ्कं तत्करादाच्छय तां बन्धनागारे चिक्षेप । 
अमजख्योयं रजनद्नरिशद्यरपि जनन्यामतिमाचसखेहेन तथाऽ- 

वमानिता चारके निवद्धा मातरं वीह््य श्शमवसन्नयानैदशने- 

स्खछस्तगाच्रवंधः करशचताभियाय । संयक्तनिद्रो मन्दीक्रतक्षु् 

वभूव । देव्याः कारानिरोधानन्तरं राजा निजाखानघ्ितों 
द्रो राजवह्वभो देवीचारितरपरिषद्धि उल्फाञ्ुनगरीखितामपोख- 
देवतां प्रष्टं प्रजिघाय । देवीकारागरृहप्राप्रेरनतरं खीशिश्यमसूत । 
सा तपखिनी तच्छिद्युमुखकमख्दशेनादयंतं हृष्टमानसा शिञ्च- 

मित्थमवादीत् 1 तपखिनि { यथा त्वं तथाहं निरागा इति । 

अन्तघनाख्यस्य कस्यचित्सामन्तस्य जाया पडीनाभिधा ससी- 
छाया कृपावती प्रियसखी चासीत् । यदा राज्ञी सुशीला 

माप्प्रसूतिं शुश्राव तदैव तत्कासगृहं गत्वा तामन्वासीना आ- 
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५ (०, छ सीत्. । एभिखियास्यां चेटीमेवमाह् “एमिखिये † मन्मुखे- 

न देवीं विज्ञाप्य । यदि तत्र भवती मा विश्वस्य शिच 
द्दाति तर्हिं त पितरं नेतुमिच्छामि । एना निरागसं कमाय 
दृषा राजा प्रञ्ातः कि प्रतिपत्स्यते जानीमहे" इति । 

एमिलिया--भवलयाः प्राना देव्ये विज्ञापयामि ¦ सा- 

पीमां दारिका राज्ञे दरोयितु प्रागर्भ्यवती या काचि्ठभ्येतेलया- 
रांसति । 

फडीना--न्रूदि देवीं । दारिकायारक्षणेऽह सधैयं 
राजान विज्ञापयामि । 

एमिख्या--खस्यस्तु ते चिरं जीव । यादेव्यामेवं 

सह्यति । 

ततो एमिखिया तदरत्तातं देव्ये विज्ञाप्य शिुमादाय 

फठीनाये समर्पितवती । यतस्ता विना नान्या कापि तच्छिश्च 
पितुरतिकं प्रापयितुं प्रभवेत् ! ततः फडीनाशिष्मादाय 

गच्छन्ती दोवारिकर्निषि दर्रबेशापि बलाप्राजसभेधि प्राप्य 
प्रकुषयेद्राजेति भीटया भतेरि सवधा निवारयति सति शिश 

राज्ञश्वरणकमलातिके बिन्यस्य सोपपत्तिकं सधैयं राजानमेवं 
वक्तुमुपचक्रमे । 

राजन्--नास्येवमनपराधिनीं साध्वीं देवीं पीडयितुं । 

किमेवमकांडे निधृणतरस्सव्रत्तोसि । अवेक्षसखर पुलिकामद्य 
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जाताम् । मृदुं कुरु हृदयं । मरह मुच । मवाटक्ा बुद्धिमतो 

गुणदोषा सम्यगविखररय सहसा नाप्ुवंति परिच्छेदं । तथा- 
प्येते फरीनाया वख्वत्तया निवतेनोपदेशा प्रयभिनिविष्टहृदये 

राज्ञि न केवर निष्फला अपि स्वनथेपयेवसायिनः कोधोरीप- 

काच वभूवुः । 

एवं संक्रुद्धो राजा “ननिवोस्यतामय वराकीति” तद्ध 
तौरमतघनमाज्ञापयामास । अथ फरीना चृपतिरेकान्ते अना- 

थायाः कुमायोद्यत इति मन्वाना तां पिदसविधएव विहाया- 

जगाम ! कितु सास्मिन्विषये आतिमियाय । तस्या वहिर्भिग- 

ताया सया कृपारहितस्स राजा फडीनायाव्वभमतघनमाहय 

“इमा दारिका समुद्र नीत्वा कस्मिश्िरीपे परिलयञ्यागच्छ' 

इति समादिदेश । 

अतघनः कामिर इव न सजनः । स तथेति विमर- 

स्य प्रेयसाचरितुं नावा ता मारी जटनिधिमध्यमानीय 

नेजले सेकतप्राये द्वीपे हातुं कृतसंकल्प आसीत् । शकुनज्ञा- 
नाथं डेस्पास् नगरीं प्रति प्रेषितयोः मयानडयानयोः प्रति- 
निवृत्ति प्रतिपार्यितुं यथाऽक्षमो बभूव तथासौ राजापि देन्या- 
मपराधं शिरीचकार । प्रसूतिदिनापगमादयुवैमेव प्रियञ्चिद्धवि- 
योगजनितदुःखभारावसन्ना देवीं करहृदयस्त राजा गुणदोष- 
विमदनाय सवेसामाजब्रदृजुष्ा सभामानिनाय । यद् सरव 

9118.{©8 - 16 
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राञ्यक्ता अधिकृता राजवह्भास्सचिवा मंचिणश्च मिचित्वा 

सभाया सितास्वंभावितापराधा देव्यपि स्वप्रकृर्तीनां पुतो 

बिमदीनाय वद्धाजछिरवतस्थौ । तदा प्रहनपरिज्ञानाथं प्रेषितौ 
ङमयानडयानो डत्फाञुनगयौः प्रतिनिध्त्तावाखानीं प्रविहय 
देवता प्रनस्योत्तरं पत्रिकाघटितं राज्ञे उपनिन्यतुः । ततो विम- 

लाश्वो मुद्राम॒द्धास्य पत्रिका वाचयितुं पाश्रस्थितं कंष्विदादिशात् । 

तानीमान्यक्षराणि । “ अनघेय सुरीखाह्यन्वथेनामधेया । 
निदः फरक्षः । कामिरस्तयसन्धः अछरत्रिमः 1 तयि 
दृढभक्तिः । विमखाच्चः कररस्सश्यात्मा । नक्रं वस्तु नोपरमते 

चेद्राजा अशहारर्छीनाभवेःदिति ” अस्मिन् देवताप्रहने राज्ञः 

प्रययो नासीत् । देवी पक्षीयेस्सा पञ्िका कल्पितेति ना निरस्य 

देवीदोषविमरोनाय न्यायांधिपत्ति चोदयामास । एवं सखभास- 
राजामि भाधमणं काश्चत् प्रताहासे समा प्रावेदय “" यजन् 

मवतः कुमारो माभिलो मातरं न्यायाधिकरणमानीतां श्रुत्वा 
व्राणापहारदृंडमृच्छेदिति छ्ज्नाभयरोकेराविष्टो भिन्नद्रदयो दठा 

न्मरणमवापः' इति दुबौतोमाजदार । 

अथ तनयवरसल सुश्चीखा आत्मनो दुजोतेनैव परि- 
यक्तञ्यैवितस्य भ्रियतनयस्य अनघाश्चनिपातसन्निमा मरण- 

वातां श्रुत्वा शोकवेगेन सुमूछे । विमलाश्वोप्येतदुःखवा- 
सया विदीणेषदयो देवी बिषये खक्ृतेनापराधेन श्रं दुःखितः 
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फरीनाप्रमुखान सखीजनान् देवीं समाशासयितुं समादिक्षत् । 

फडीनापि श्ीघ्रमागय देव्यपि सश्चते यकथयत् । 

विमछाश्वो श्रुतदेवीनिधनो गाढं पश्चात्तप्तोमूत्वा खस्य 
कररव्यापारेणैव सा भिन्नया मूतेय्मेस्त । खा निष्पापेती- 

दारय व्यश्चसीत् । देवताप्रदने चाप्रामाण्यबु्धि तयाज । यतो 
नष्टं वस्तु नोपरुभ्यते चेदियत्ल नष्टं वस्तु मन्ये समुद्र निहिता 

बाछ्किनि । तस्यङ्कुरुतंतुनोवश्चिष्यत इयस्य निज्नदनस्य 

मामिटस्य निधनमथे इलयन्वमिमीत । नष्टा कुमारीमन्विष्य यो 
ददाति तस्मै सवं राज्यं प्रतिश्रुतवान । तस्प्रश्ति विमलखाश्चोऽवु 

भ ७ 

रशायार्तो देवीवियोगदुःखजनितोन्मादेन मूढो बहून्वत्सयाननिनाय । 

अथातचनो येन प्रचहणेन राज्ञः कुमारीं समुद्र निनाय 

ततम्रवहणं दैववश्चादुलिितेन चडवतिन बोहिमि यातीरदेश्ं 
नीतं यस्य भूमागस्य फञाक्षोऽधिपतिः । अतरैवान्तघनोराजदा- 
रकां परियञ्य गतः । कमारीगतं धृत्तातं राज्ञे निवेदयितुं 

न कदाचिन्निवध्रते स्वदेक्चं॑प्रयंतघनः । यतस्तत्र बालिका 

विहाय पुननोकामारंहुमरण्यमगिण प्रयागच्छन् भद्ंकबाहुपं- 
जरमध्यपाक्षितस्तन्नखङाञ््ाघातेदास्तिककक्षेवेवखतपुरातिथि- 

बेभूव । तादृशराजाज्ञाकरणस्य सद्ययएवानुभूतं फठं तेन । 

मात्रा खम्ब्लाभरणेस्युष्कंकतायास्तस्या बालिकाया 
उत्तरासगे कांचित्पत्रिकां सूच्या बद्धा तस्या प्रार्थितेति 
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तस्या नाम । देवदुर्विपाक तत्छुरीनता चास्पश्टवचो- 
भिर्िख 

अथाश्चरणा परित्यक्ता सा कुमारिका तवर समुद्रतीरसै- 
कते केनचिद्रोपेन दृष्टा । सोपि खप्रभया तस्देश वितिमिरं 

ङवाणां दारिकां दृष्टा दयाद्रहदयस्खगृहमानीय तां खपतीहस्ते 
निक्षिप्रवान । दरिद्रोऽसो गोपोऽनघमभूषणोपेतां देवादुपनतां 
तांचौर्येणाद्टतवानिति जनान्यवहरतीति भीया स्वदेशं परिलयञ्य 

देशांतर गतः । तत्र प्रार्थितायाः कानिचिदाभरणानि विक्री 

यनद्धनेन बृहदुर ध्रयूधं कीनवान् । तन्मूलाक्रमेण धनाढ्यो बभू- 
व } सोऽप्यपलयातरशून्यतया प्रार्थिता स्रतनयानििंेषं पुपोष । 

4 

सष मपजन्सतायां अतास्कछमत्पान ज्ञातु न सचदाक। 

अथ कालक्रमेण सा प्रार्थिता उपारूढयोवना आसीत् । 

गोपास्सजगया अधिकतरविज्ञानाभावेपि राज्ञी गभेसभूतव्वाद- 
धिगतमन्स्वभावसेाक्षीस्यरूपयवण्यादिगुणास्तथा प्रचकाशिरे 
यथा न कोऽपि तस्यस्सदृ्ताद्ेतोस्सा राजङकख्वर्थितेति प्रतिपत्तु 

रा्ाक ` 

आसीत्फछक्षस्य एकएव सुतः पुष्परथनामा । अथेकदा 

सपुप्परथः प्रार्थितायाः पितुगृहानिकटे सृगयाविनोद्- 

मनुमवन्नेतद्रोपा्मजामपश््यत् । स तस्या रूपसम्पदा विनयेन 

सदेन ॒चाद्ष्टचित्तसतशचस्यामनुरक्तो वभूव । प्राृतजनवेषं 
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वृन्वा द्रकात्य इति नाच्ना आन्मानं व्यपदिरान ता द्रु तटो- 
पमद्नमसकरजगाम । फञाक्षो राजङ्क> निजसुतस्यासान्निन्या- 

दीतः कुमारस्य वदहिभेमनप्रयोजन ज्ञातु किकरान्प्रजिघाय | 

स्वसुतस्य गोप्ुतायामनुराग जात्वा फराक्छे भक्तिविश्वासयुक्तं 

क्रतवेदिन विमलाश्चद्रोदात्खप्राणरक्षक कामिलमाहूय तम्मै एत- 

त्ता कथयिन्वा ्रार्थिता जनकस्य गोपस्य सदनं तेन सद्ग 

नुमियेप । 

अथ फश्रक्षकामिे गूहवेपघारिणो नन्वा गोपर्मदिरं 
गे 

(ऋ प्रापतुः । तदागोपास्सर्वै भूय मेषरोमनिकतैनाख्यमह)त्सवं 
प्ब्ैयंति स्म । सवेजनसत्कारसमुषेतेस्मिन्नुत्सवे तावपारेचे- 
तावपि गृहाभ्यतंर प्रवेष्ुमभ्यर्थितौ तथा कुरुताम् । 

तदुरसवाऽन्वितस्सर्वै आनंदाद्वैतमञ्चवभूवतुः । प्रसा- 

स्तानिमोजनपात्राणि । जानपद्मोजनाय विश्षिष्टान्नसंभार- 

स्मजनीच्रताः। केचन ऊमा णः कुमायेश्च गृदागणाबल्ितद्ाट्रखे 

ननतुः । अपरेगोपयुवानो दुकरूर्वासाि करच्छदान द्रारिखि- 
तात् क्चुद्रद्रन्यविक्रायेणस्तास्तान् क्रीडनकानक्रीणन् 1 

प्तादश्चकमेव्यभ्रजनम्रवर्ति ते महयेत्सवे प्रार्थिता पुष्प- 
रथाबुमावपि परस्परनमेभाषणेस्संजाताधिकतरप्रीती कस्मिशचि- 
दिविक्तपरदेश्चे निश्चट न्यपीदताम् । अभितः चितानां 
सवयसा कीडासु श्ुद्रगिनोदेषु बुद्धिमदत्वा बेषातरनिगूढोऽ- 
सोराजापुत्रेणानभिज्ञातस्तयोस्सकथा श्रोतु ऊुतूहटेन तदतिकमु- 
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पजगाम । प्रार्थिता मरदुमधुरभाषणर्भगीं श्रुत्वा शशं विस्मितः 
कामिरमिदमाचक्षे । अध मङ्कुख्जापी यमव्युदारम्रकृतिरिव 

हहयते इदृशी न कुत्रापि दृष्टा मया । कामिः । स्वामिन । 
इयं साक्षाहक्ष्मीरिव भाति । फराक्षः--गोपाख्कं प्रतिमित्र !{ 

कोयं ग्रामीणस्तव दुहित्रा संखूपति । गोपाङ्कः । अये [तं 
द्रकाक इति जना व्याहरन्ति । त्वहुदितथनुरक्तोऽस्मीति खएव 
वक्ति । तथ्य कथयामि उभयोरनुरागस्येयत्ता परिच्छिद्यवक्तु 
न शक्यते । यद्यसौ कुमारस्ता परिणेष्यतिप्रारधेताह्यव शिष्टा- 
न्याभरणानि तस्मै ददात् । तेप्वेकभगिनाजयूध कीत्वाऽ- 
वशि्टमागं तस्याः परिणयाय न्यद्धाम् । 

ततः फलाक्षः पुत्तमेवमावभपि । प्रबतेमानमिममुत्स- 

वमप्यनाहलय तव मनः केनाग्यन्येनाकृष्टमिवामाति । मद्यौवन- 
काङेऽहं मस्रियानुराग पारितोषिकदानेन संवधयितुमभ्यस्तः । 

भवास्तु शुद्र द्रन्यविकरतुवेणिजस्सकाश्चान्न किमपि कीडनकं 
क्रीणाति । असौ कुमारो भाषमाणं तं स्वपितरमविज्ञायाह । 
आये तादशष्ुद्रवस्तूनि सा न छछाघते । तस्राथेनीयानि पारि- 
तोषिकानि मम हृदय शएवावस्ितानीति । ततोऽसौ मारः 
्ार्थिताभिसुखोभूत्वाह । प्रिये प्रार्थिते { यौवने सितोहमिव 
कामुकन्यापारेष्वसो खविरोपि प्रसितस्तदय श्रणोतुमस्रतिज्ञा । 
ततः पुष्परथस्सेन क्रियमाणाया विवाहप्रतिज्ञाया साक्षी मवि- 
तमाहूय फलाक्षमिदमूषे । आये { अवधेद्यस्मत्समय । 



शीततंकथा २४७ 

फलाक्छो गूढवेषमपनीय । त्वमपि पररियक्तो भविष्य- 

सीदखवधारय । इदयत्रवीत् । ततः फलाक्षस्तां प्रार्थितामुचा- 

वच विनिद्न अधमङकुलज्ञां परिणयानदहौ परिणेतु कृतोद्यमः 
पत्रमपि निनिद । यदि भूयएव सा तस्य॒ दङीनपथमवतरति 
तदा ता तत्पितर गोपाल्कं च पश्युमारं मारयिष्यामीति समत- 

जयत् । ततो राजा फ ग्रक्षो नितान्तं कुद्धो निजनगरं जगाम । 
सखपुबेण पुप्परथेन सहगतं काभिट्मादिदे । राज्ञि गते सति 
नत्कृतनिदयोहीपितक्ष॒तियसत्वा प्रार्थिता इदमनवीन् । अह 
मदभाग्यापि देवोपहनापि रज्ञो न मीनास्मि। द्विवार तस्य 
प्रस्युत्तरं॑दातुमुद्युक्तास्मि । कित्ववकाशो न दत्तस्तेन } यथा 
सहसखकिरणसस्य टर्स्ये प्रकाशते तथास्मतकुस्यामपि } उभय 
तस्य तुल्यमेवेति त विस्पष्टं ब्रहि ! अस्मात्खप्रादह प्रबुद्धास्ि ! 
नेनःपर् स्मरामि । आर्यो मा विमुचतु । एडकादोद्धिपय 
इति । द्यादुससो कामिः प्रार्थितायास्सद्ततेनोचितज्ञतयाच 
प्रः पित्रा प्रतिषिद्धोपि ता प्रार्थिता प्राणवहणमा पसिलिक्तं 
नेष्ट इति जानन तयोरुभयोस्संयोजने उपायमेकमवितयन् 
शशिद्रीपाधिपो विमलाश्वस्छकृतकर्मेणा जातानुश्चय इति 
चिरदेव ज्ञातवान । इदानीं कामिः फलाक्षस्य प्राणसुटस्स- 
जातोपि चिरपरिलयक्त शप्रभं स्वदेशं चापरयन् सातुमशक्तः ! 

यावत्फखाक्षः पुष्परथं प्रार्थिता च क्षमित्वा तयोर्विवादह- 
मनुजानातं तावद्रम सश्स्याखधानीमाखतु कामिरस्तावुभाव 
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न्वयुक्त । तयेति ताबुभों कामिरस्योपदे्चानुरोधतस्त्र ग॑तु- 
संगीचक्रतुः तयोः प्र्ाननिवैपैने यदपेक्षित तत्सवं सल्ी- 
कटय काभिखो व्ृद्धगोपमपि ताबनुगंतु मनुश्चसास । स गोपः 

पराथितायाष्नेपाण्याभरणानि रोदाववासांसि वश्लस्यूता पत्रिका 
खेन सह निन्ये । सुखप्रदसद्रयानानन्तरं प्रार्थितापुष्परथों 

गोपः कामिल सुखेन बिमसश्रस्य राजधानीं प्रापुः । 
शिश्चुमाय)विनाशेनायाप्यनुपश्ान्तदुम्खो विमरधध्िरद््टे 
कामिरे महतीं द्या दरोयन् प्रवयुद्रमनादिना समान्य अलयाद्- 
रेण खभवने निवेशयामास । युवराजं पुष्पस्थमपि सोहादे- 
सहितसवागतव्याहारादिना सत्कृतवान् । यदा पुष्परथो राज्ञे 

प्राता प्रदहये “इय मे जायलकथयत् तदा स ब्राथताया- 

श्चिरविनष्टायास्सखजायायाश्चाकारसादरश्य दृषा नवीकतकच्छत्र- 
दुःखो करर्येण न विनाश्चिता चेन्ममदुहिताप्येतावता काल्नेदश्षी 
भवेदियचितयत् । स॒ रजा पुनः पुष्परथामिमुखो मूत्वा 

८८ अये ! पुष्परथ { वैयेश्ाख्निस्तव पितुस्सख्याद्विरहितोस्म । 

इदानीं प्राणेभ्योपि प्रियतरं तं भूय। द्रुं बाछति मे सनः 
इव्युवाच । प्रार्थिता दद्रा रजा चितासभेद्र निभमल्न । शेशवे 
पारलयक्ता तस्य दुदता नष्टां यदा स वृद्धगपर्दन्वि तदा 

स्वस्य प्राथ्तावगमप्रकार तदामजायसूचकन्यासस्माति 
(रकरः 

विचियसा प्रार्थिता नृपस्य न्पुत्रिका चैकैवेति नितं 

शसाक । कथं प्रार्थिता खनाधिगता । कथमंतवना भल्ट्केन 
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ञ्यापादिति इवयेतत्छवं गोपत्रद्धे राज्स्सनिधौ कथयति सति 
पुष्परथः प्रार्थिता कासिगे विनश्वसनीयः फलिनाच तत सभ्ने- 

हिताः । रा्ी येन बामस्रा चिद्चु परियागसमये पिहितवती 

तद्रासश्च प्रार्थनायां ग्रीवाया मात्रा वद्रसेकमाभस्णं फलिनां 

याः भत्र अतघनस्य हस्ताक्षरैरकि ` परचमपि दतं तत्सर्व 
फल्नापि सस्मार । तानि चिह्नि द्वा प्रार्थिता विमखाऽऽ- 

शछस्यदुहिवैवेति वक्तुमणरुरपि सदेटी नासीत् । तदा फाटिना या- 
मननिभवमरणदुःखस्य डेस्पानगरश्चङ्नाऽसारतश्चिरनष्टसज- 

पुविकालाभजनितखतोपस्य च मह्ान्विवादस्ममजनि । प्रार्थिता 

स्वपुतिकेति राजा विमजश्चो यद्ाज्ासीत् । तदा स्वजाया 
४ [ भे (१ 

सुशीला दुहितर विघ्रद्धा द्रष्टुं नाजीवदिति महता दुःखभारेणा- 
कऋतस्तव माता त्व मातेति वचनं हाय चिरं न किमप्यन्यत् 
वक्तु शाक । 

एतस्मिन दुःखार्चदन्यपिकरे फल्निा सजानमित्थ व्य- 
जाज्ञिपत् । “महाराज { हितख 9 देश्चवास्तव्येन जाज्िक।र- 
मणाख्येन केनचिच्छिस्पिना निर्मिता परमाद्भुता काचिसख- 
तिमा राज्ञवस्सुसदश्ची अस्मिन्नेव नगरे वतैते तत्र गत्वा 
यदि महाराजेन सा अन्यक्षीक्रियते तदानूनमियं सुदीवेति 
मन्येत देव ‡ इति । मृतजायासदशाकरतियुद्रहन्तीं ता साभ 
जिका द्वध सोक्कंठो राजा अद्षटपूयै मावसुखक्दौनाय सङखनू- 
हला प्रार्थिता चेति ते सर्वे शिर्मिगृह जग्मुः । अथ यवनिकाम- 
पसाये फलिनया सुर्छाखापूणैसादृक््यधारेण्या तस्या प्रतिमाया 
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्द्ितायां राज्ञः कट्रत्रवियोगदुःखं सवं नवीभूतमजनि राजा 
शोकेन चिरं स्तव्थोऽमूत् ^“ महाराज † किं नानुहरतीयं प्रतिमः 
महाराज्ञी मिलयवद्त्फटीना । राजा । वि गाहार्थना मयापुरा- 
तन्निकटं गतेन यादृशेन बेभवेन तिष्ठन्ती सा दष्टा अधुनापि 
तथेव दृष्टा फञिने ९ सुशीला न तथा वर्षीयसी यथेयं प्रतिमा 
दृष्टा । 

फलिना । महाराज { तथेवाविष्छरृत शिस्मपिना प्रावीण्यं 
यदि सा सजीवा भवेत् । यवनिका किचिद्पसारयितुमनुजा- 
९५, 

नीहि । तदा चर्तीव टदहयते । 

राजा--मा निरस्करिणीमपनय । प्राणान्विमुंचामि । 

तदद्देनादहं नोर्सहे जीवितुं । 

कामिरः । निश्वसितीति कि न मन्यक्षे | नेवं निमी- 
[सतामिव प्रतिभाति । 

फलिना--स्वामिन्निदानीमपनेतन्या तिरस्कारिणी । 

भवास्तथा हषेविवश्चः य्था स्यं सा प्रतिमा सजीवेति प्रयेति । 

राजा--मधुरफय्िनि { विश्चतिवपेव्रत्तातं चितयामि। 
अद्यापि तत्पाश्ोद्रायुश्वर्तीति मन्ये । कीटेन रमणीयेन टकेन 
सरिल्पी निर्मितवानिमा प्रतिमां । मामा कोपि परिहसतु । 
यतस्तां चुबितु मिच्छामि । 

फलिना । प्रभो । साघु । चित्रकमेणस्लेहमयत्वात् तद्- 
धरारुणिम्ना ह्धिन्नस्त्वदधसेपि कककितो भवेत् । किं पिद्धामि 
यवनिकयप्रतिमाः । 
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राजा- मामा । एतानि विशतिवत्सराणि । 
१ (५ 

दर्यतं॑ काटे प्रार्थिताक्ितितखनिषहितजानु तिष्ठन्ती 

अद्धितीयायास्स्रमातुः प्रतिमा सान्वयं समोनं अवरोकयंती 
तस्थौ फलिना । महाराज † सदस्वैतद्ानंद्परवश्चत्वम् । अथवा 

इतो ऽधिकनरविस्मयाङ्कखत्वाय सञ्नीभव । संचाख्येयमेतस्परतिमां 

यथा सिहामनादवतीयै तव हस्तं गृहणाति 1 तथा कुँ श्क्तुयाम् 

तदाहमिद्रनाख्शछक्त्या आविष्टास्मीति शंकसे । कितु नाहं तथा 

राजा--फषिने † त्वं तया प्रतिमया यद्यत्कारयसि तत्सवं द्र 
महं पयेत्सुकोस्मि । यदि ता भषयतसि श्रोतुं कुतूहडी । 

ततः फचिना मदमधघुरगीति गातु य कंचित्समादेश्चत् ) 
ततस्तत्रलयाना सर्वेषा महते विस्मयाय सा प्रतिमा सिहासना- 
द्वतीयोगलय विम्यश्वस् कंठे स्वबाहुखुतामाससंज । नष्- 
ख्डवायां दुहितरि प्रार्थितायामारिषः प्रयुजारा सए प्रतिमा 
भाषितुमारेमे ! सा प्रतिमा विमराश्चमाश्िखपत् । मतेरि 
दुहितरि चाः प्रायुक्तेति नाचछवयं यतस्सा प्रतिमा सयं 
जीवंती सुसीखेव । फलिना अयमेव महाराज्ञी प्राणरक्ष- 
णोपाय इति मत्वा सुशीखा मृतेति भरषा राज्ञे 
न्यवेदयत् । अआगप्रर्थितोपरुडवि वातौश्रवणं सुरखीखा जीव- 
तीति वृत्तातं विमरश्चो यथा न जनाति तथा निमू- 
हनीयामिति निध्िय फखिना खग्रृहे ता निजगृह सा 
सविषये भवेकृतापराधान्सर्वान् क्षाम्य॑यपि शिड्धविषये रज- 
ृतकौयं न चक्षमे सतेति विश्रता राज्ञी जीवती पुनरधिगतः 
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नष्टपुली पुनटेष्या चिरा इखसमुद्रमम्नां विमर्श इदानीमान- 
दजख्धां पुवमान आसीत् । पुरे रषे च सवतोऽभि्नदन- 
वचनानि शुश्चुविरे । हषनिभेर तस्ितरो अबरकुखोतपन्नाया इव 
प्रतीयमानायस्ितनयायाः पाणि गृहीतवंतं पुष्परथं वीक्ष्य 
सुदति । रो्े सखननयां रक्षितवति गोपघृ द्रे कतज्ञौ संबरत्तौ । 
फलिना कामि चोभौ तद्विषये स्वकृतभक्तियुतसेवायास्तार्च 
युभपयेवसानं द्रष्टं सजीवाविंत्ति पर हषेमवापतुः । अतर्कि- 
तोपनतस्यास्य महानंदस्य न काचिन्यूनतेति मत्वा फ गक्षस्ख- 
भुवन प्राविशत् । यथा फछाक्षस्सरसुतं कामिङं च स्वपुरे न 
द्द तदा चिराच्छिद्रीपं गंतुममिष॑तं कामिटं जात्वा तेन 
सह स्वसुतापि तत्र गत इति निश्चि त्वरया तावनुगच्छन । 
विमलाश्वस्य जीवितकाटस्य सुखतमसमये तस्य भवनमगात् । 
फलाक्षापि विमलाश्वेनानुभूयमानस्यानदस्याक्चभाग्वमूव । तस्य 
स्वस्मिन्नुत्पन्नमनुचितं म।त्सयं चक्षमे । तावुभों बाल्यइव 
पुनगोटमे्रीको संजातौ । इदानीं प्रार्थितासुद्रोहं पुष्परथस्य 
खजनका्यटेशोपि नासीत् । नेदानीं प्रार्थिता गोपकन्या । 

कितु शशिद्धीपराञ्यस्योत्तराधिकारिणी बभूत्र । चिरदुभ्खो- 
दविम्ायास्युरीखायाशष्छाघनीय सदत्तमते समवाघ्रपारितोपिक- 
मभूत् । अव्युत्तमैपा सुशीला म्री विमाश्वेन दुदितापार्थितया 
सदिता बहूनि बवन्सराणि सुखमुवास ॥ 

सीततेकथा समप्रा ॥ 

1 थी 
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यी 

आसीत् पुरा कुशद्धीपे सोराञ्याभिवर्धितसकरसंपत्स- 

सपूणैजना चैपा नाम नगरी । ता प्रश्चज्ञासामरावतीमिवेद्रो 
निजप्रतापावीकृतनिखिखारिघूकटोको सोकवाधवो सुप्रतीको 

५ [9.3 नाम राजा । आसतां तस्यन्तःपुरे निरुपमखाबण्ये निन्योज- 

मनोहरे दे कन्ये । तयोरेका हारिणी नाश्नी तदुदहिता । अपरा 

ख्व ॐीनामत द्गिनीसुता । ख्वसीनमेशीखा । निरतरं गम्भीर- 
मनोधृत्ति प्रयोजनेकमालमंमाविणणीं वाचाटतासदिष्णुं हारिणी 

खविखासचे्ठाभिः परिहासोक्तििर्विनोदयति स्मता अल्णोरपर 

यद्यदृवतत तत् सवं टवल्या आनंदावहमेवासीत् । 

अथ तयोरेवं गच्छति काञ प्ररूढयौवनाः केचन योधथ- 
मुख्या अचविरनिपृ्तार्संमरामासातिनिवतमानाश्चम्पा समया 

आगच्छंतस्सुप्रतीक द्रष्टु राजभवनं समाजग्मुः । एतेषा मध्ये 

दारिगानदेश्ायिपो दानसारः । तन्मि फलारण्यप्रमुः छाता- 
हयश्च । एतयोरजुयायी परिहासश्चीकः पाटलख्विषयाधीश्चो 

बधूकश्च ताभ्या सहासीत् । 
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अदप्रशखेव तयोः-- प्रमदयोश्चरिघ्रमारण्स्यते । एतेषां 

युवयोधाना तल्लागमनं नेदं पवेम् । पुरेकदा तैरध्यगमि चम्पा । 

तठाऽतिषेयोऽसो सुप्रतीकस्तानयाद्रेण स्वमन्दिरे प्रवेशय प्राह्- 
यन्नातिथ्य खदुदहितरं सखसुः पुच्धिका च प्रियस्ुहटह.बस्तेभ्यो ऽ- 

द्शेयत् । वंधूकस्तन्मं दिरप्वेशक्षणादेव सुप्रतीकं तत्कुमा्ी 
हारिणी व वीय मवुरस॑कधारसतत्पये ताभ्या खहाद्रेण 
संटघ्तुमुपचक्रमे । बाचाटाख्वरीमाषमाणं वंधूकमवटोक्येत्थ- 
मवदत् । आये { बन्धूक { कथनाद्यापि सम्भापणाद्विरतोसि । 
न केनापि दृष्टस्त्वम् । सोपि ख्वरावजल्पाक एव । तथापीदशेन 

वातोनुयोगेन नातीव हृ्टोऽभूत् । ताद्याः अभिजातायास्ता- 
दृशी युखरता नोचितमियमंस्त । परं तु पवेमेकदा तस्मिश्चंपा- 

यामवस्िते सा तमेव स्वपरिहासोक्तीनां पाबमकरोददियपि 

सस्मार । यथा खोक मनुष्याः परानपहसितुं स्वातंबचमुद्र- 

हन्ति तथा परैरपरास्यमानसात्मानं न सहते । ख्वङीबन्धू- 
कावपि तांदशवेव । वी्णबरुद्री एतौ यदा यदा एकव पर- 
स्परं संगतो तदा तदा परुषबाग्मिरन्योन्यमधिष्षिप॑तो मिथः 
कलर्ट्ायसानौ समुस्पन्नवेमनस्यौ निवबताते । तत एव संभाप- 

माणस्त्वं न केनापि छक्षित इति ख्वल्या संभाषणमन्ये तिर- 

स्कृतोपि पुरोवर्तिनीं तामपरयज्निवाभिनयन्नवोचत् । अयि ! 
अवज्ञा † रवि { अद्यापि जीवति भवती । ततस्तयो- 
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रभिनवो वाकर्हः प्रावतेत । अविरनिचन्ते महाजन्ये दर्शि- 

तपराक्रमं तं शरं ज्ञात्वापि छवी, “व्व॑धूक † त्वया युद्ध 

हतान्सवोनहं भक्षयेयम् ” इत्युवाच । बवंधूकारापे छृतप्रीरतिं 

राजान ज्ञात्वा तं राजविदूषक इयभिद्धे । ल्वस्या पूर्वोक्त 

भ्यो रनिदावचनेभ्योऽधिकतरमयसुपारम्भस्तन्मनः अक्षिणोत् । 

आयोधने ये त्वया निहतासतान्सवानहं भक्षयेयमिति भीरुत्वा- 

पाद्नपरा तदुक्ति स वन्धूको विख्यातास्मधीरत्वेन न पयेजी- 

गणत् । कितु तादृशास्सुधियो विदूषकत्वारोपणादिव नान्य- 
स्मात्कस्माचिदपि व्यथिता भवन्ति । तादृशा महात्मना यश्चो 
यथा विदूपकस्वारोपणेन मिनीमवति तथा नान्येन केनचि 

द्पि तदोषारोपः कदाचित्सयमेव भवेत् । तस्माद्ध॑भूको 
ख्वल्या राजविदूषक्युक्ते तां दिद्रेष । 

विनीता मितभाषिणी हारिणी एतेषा गृहागतानाम- 
तिथीना पुरतो वद्धमोना आसीत् । एतस्मिन्समये फलारण्य- 
प्रु छान्तः प्रतिक्चणोल्न॒म्भमाणनवयोवन बन्धुरगाल्रयषटेस्तस्या 
हरिण्याः प्रयवयवखावण्यसरसि निमम्नचक्षुभूत्वा ख्वटीवंधूक- 
योहोस्यकरसंवादश्रवणेन भरर विनोदितस्सुप्रतीकस्य कर्मे एव- 
मकथयपं । इय कुमारी सहृदया बेधूकस्येयं गृहिणी भवितु- 
महेति । 

32.168 14 
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सुप्रतीकः । राजन { “4्यदीमोमिथुनीभूयेकन्र पचषोदि 
वसान्वसेता तंदोन्मत्तो भवेनाम् ”” इति सयुप्रतीकेनोक्तमपि 
तद्नादलय क्वा तसरीस्णबुच्खोरेतयोस्संयोजने । स्वसंकस्पं न 
तलयाज । 

अथ छ्ातद्वितीयेन सखभवनान्निष्करान्तेन राज्ञान केवट 

लवलीबधूकयोर्विवाहः चिकीर्षितः कितु युवासेचनतनुभियो- 
हारिण्यारूपवागुराहरिणायमानचित्तेन तेन हारिणी योजयि- 

तुमपि संकर्पितम् । तं पयेप्रच्छच्च । वयस्य हारिणी कामयसे 

इति । 

छातः । राजन् † पुरा मय्येकद्। चैपानगयों स्थिते 
सामे दृक्पथं गता। तदा प्रथनङ्कुतूहराक्षिप्रह्टदयतया तस्या 

मम॒ भावं प्रकाश्चयितुमवकाश्चो नारभ्यत । इदानीं तु सवे- 

तस्समप्र समरप्रयोजनस्य प्रशांतचित्तस्य मम मनोहारिणी 

हारिरूपसंपदि ददं छम्न । राजा हरिण्यां छान्तस्यानुरागनिवे- 

दनेन शरश्च हृष्टोऽनन्यसामान्यगुणसपद् राञ्यतत्रनिष्णातं 

छातमपयतुं हारिणीमपि प्राबोधयत् । हंतोपि सद्येन राज्ञा 

सनाथीकृतो विवाह मंगव्छनिवतनाय शभलम विनिश्वेतुं सुप्र- 

तीकमयाषत । विवादहासाक्षतिन कश्चित्कारविरवस्सढन्य 

आस्यत् । इयान्काछावधिभेयाकथमतिवाद्य इति स वेञ्यम- 
वाप । प्रायश्च जगति यु्नस्सिसाधयिषिते कार्ये सोत्कंठा 
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मवति । तस्या निवैहणे कालाक्षमा भवेयुः । ततस्त राजा 

हारिणीविरहङ्कातं छतं विनोदय ख्वरीरवधूकयोः परस्परा- 

लुरागोत्पादनाय कचित्कपटोपायं कल्पयितुमचितयत् । छंतोऽ 

प्यस्िश्चपख्कर्मैणि सह् करत्वा बसूव । राजा च खसाहाय्यं 
तेभ्यः प्रयजानात् । हारिण्यपि पिव्ष्वखीयाया अनुरूपव- 

राधिगमोपयोगिसवश्चाठीनतोवितं यक्किचित्कतुमुरर्णचकार । 

राज्ञाद्ययञुपायध्चितितः । पूर्वाक्तास्सुप्रतीकप्रभृतयो ““ख्व- 
टी त्वयि बद्धभावः” इति वंधूकस्य मनसि दृढप्रययं जनयितु 
हारिण्यपि छवठीमुपगस्य ^“त्वद्थं बन्धूको बहूत्ताम्यति । 
सवेदा तस्वद्रतमानसो भत्वा त्वत्सर्वधिकथाएवाङपन्प्रकामं 

निरास निद्रामपि न खमते । ततस्तमयुगृहाण” इति बोधयितुं 

वितितवतः । प्रथमं छतसुप्रवीको सखसंकदस्पिते कमेणि 
भ्रवृत्तौ । युक्ताबसर प्रतीक्षम।णो तवेकदा कस्मििद्तागृहे 

वेत्रासने निषीद्य पुस्तकं वाचयेतमेकाकिनं बन्धूकं दृद्व अय- 
मेवोचितस्समय इति निश्चि क्तागरदस्य पश्चादासन्नतरुषंड- 

मध्ये यदा तरूपणैन्तरितिगात्नौ सखसहायेस्सह बिविश्चतुस्तदा 

बंधूकस्सुप्रवीकं वीक्ष्य इत णएदीत्युक्तवा ५ आये { पूर्वदयुसत्वया 

किमुक्तं । मम भागिनेयी खवर व॑धूकबद़भावेति । ” 

सुप्रतीकः । राजन् { न तथोक्तं मया । बरिस्सवेदा 

तं जुगुप्समानेव प्रतीयमाना सा अतरनुरक्ता तस्िन्नित्युक्ति- 
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मैमाश्चयं जनयति । यदा मे प्राणवन्धुस्सबन्धूको मस्मार्थनां 
नांमीकरोति तदा म॑दभागिन्या मम मरणमेव शरणमिति 
र्वी अध्यवससावितिहारिण्याधुनैव मम निवेदितमिति छाती 
राजोक्तं सवं दृढीचकार । कितु ख्वस्या वधूकस्यानुरागं 
छतो न विश्चश्चास । यतस्ससवेदा सवोसा सुंदरीणां निदकः । 
विशेषत खवल्याः । दानसारो क्वस्या दुरभ्यवसाय वंधूकेऽ- 
लुरागोत्पत्ति चाकण्ये मनसि जातकरूणोऽवदत् । बधूकाये 
तदत्तातं क्षिप्र निमेद्यतेति । 

्ातः । किमथं निवेदनं । तस्सवं सपरिहाल इति 
गृह्णाति । प्रव्युत तां तपस्िनीमधिकतरमुपाख्मते । दान- 

सारः ! तथा चेत्तमुद्रन्धनेन मारयत । यथा बंधूकः परोक्षा- 
कर्णितं तेषा संभाषणं दीषेघुध्या विचारथयितुमवकाशं छभते 
तथा तं प्रदेशं बिहायान्यतो गतु राजा दानसारस्तानुचराना- 

दिदेक। 

एतस्मिन्नंतरे बंधूक एतेपा संवाद् सोत्कंठं श्रुत्वा 
मनसीस्थमचितयत् 1 ^“ अहो छवी मय्यनुरक्तेति किमिदं 

विश्वसनीय । उतोद्ानकोणख्ितेन केनचिदयक्षेणोक्तं वेति । ” 

अथ सानुचरे राज्ञि निष्कांते स॒ इत्थं मनि बहून्विकल्पान- 

करोत् । ““ख्वी मय्यनुरक्तेति नेदं म्रषा । यतस्तेषां समाषणं 

बासतवमिव श्रूयते । हारिणीतस्तेस्ततवं श्रुत । अतएव ते तस्या 
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जातानुकपाः । आकाश्चे ख्यं वध्वा '्टवकि { मामचुगृहयाण । 

निष्कृतिं ते दास्यामि । अथवा उद्रोटुमेव न कदाप्यासीन्मे 
मतिः । अकृतदारपरिग्रहएवामरणं जीवितुं मे निश्चयः । कितु 

ख्वली रूपवनी गुणवतीति जना वद॑ति । ममापि तथेव 

प्रतिभाति । मय्यभिलाषाहते सवं तस्यामुपपद्यते 1 विवेकविधु- 
राया तस्यामेतन्न चि्वं इति } " अत्रांतरे ख्वटी तवागता । तां 

दष्टा वंघूकः 1 “कथमियं मे मनोरथमूमिरेवली समायाताल । 
परयामि किचिदनुरागाचिहं तस्याम् ।ख्वङी { वंधूकस्य समीपं 

गत्वा । आये ! वंधूक { मध्याहमोजनाय त्वा निमंत्रयितुम- 
निच्छंलयपि स्वन्निकट प्रेपितास्मि । 

पूवं कदाचिदपि तया सह् शरदु मधुरं भाषितुमनभ्यस्तो 

वंधूक इदानीं ता वीक्ष्य “'अणुमध्ये { ख्वछि { पाद्पछवाया- 

सयिव्रकेन तवात्रागमनेन धन्योस्ि । 

अथ खवस्यपि यथापूव दिललाणि परुषवचास्युक्त्वा 
निष्कराता । 

एब तया परुषवचनेष्वभिदितेष्वपि निषठुरोक्तिनिगूटं 
निजावुरागं व्यनक्तीति मन्यमानो रबधूको यद्यं तस्यां 
मदनुराग न दृशेयामि तदा सा सां कठिनहृदयं मन्येत । 
ततोऽयैव गत्वा तस्याः प्रतिच्छंद्कमानयामीव्युच्वैजंगजं । 
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एवं सबंधूकस्सुप्रतीकप्रशतिभिर्निर्मितकपटवागुरासु 
पतंतमात्मानं नावबुध्यत ! अस्मिन्कपटनाटफे पूरसंकेतित- 

भूमिकरापरिग्रहाय हारिण्या अपि समयस्समुपस्ितः । एतदर्थ 
सा शीख्विनयसंपन्ने वषुखामगीरतानाम्न्यौ दे निजचेग्यौ 
समाहूयाकथयत् । म्रगीरते { मम पिव्रष्वस्रीया ख्वङी उपवे- 

रानशाखं गत्वा तवव राजङ्छान्ताभ्यां सह संखपन्ती तिष्ठति ¦ 

त्वं तल द्रुततरं गत्वा शश्ृक्षवाटिकापरिसरे विहरंयो वघुख- 

हारिण्यौ त्वत्संबंधिनीं कथा कुरुत इति रहस्युक्त्वा तामपि 
तद्रनोदेशं निश्रतं केनचिदज्ञाता आग॑तु ब्रुहि । यथा कृतघ्ना 
राजवह्वमा येन पुष्टाः प्रतिष्ठा नीतास्तमेव राजानं रष्टानिष्का- 

सायेतुं यतन्ते तथा यत्र वनोदेरे आमोदभरितदिगंतास्संफुषक्ु- 

सुमस्तबकभारानत। यम्यां्संपकेवश्चत्परिणतफट्पाकास्सं- 
जातास्तरवस्तस्येवाहपं तेरश्मीना प्रवेशं न ददति । यत्र वंधूकों 
राजप्रभृतीनां संबादमाद्रेण श्रुतवान तामेव वरक्षवाटिका ख्वखी 
प्रवेदरायितुं हारिणी खगीरता नियुयोज । 

म्रगीरता { भव्रेदारिके सदय तामानेष्यामि तछ्ताकुडु- 

गकं । प्रयेहि मद्वचनं । 

हारिणी । बश्चैला करे गृहीत्वा बघुरे यावद्वङी 
परा पतति तावदावां बंधूकसंबद्धां कथां संख्प॑ंयों प्रम- 
द्वनवारिकामितः पयेटावः मयातन्नाम्न्युवारिते सोऽनन्य- 
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सामान्यगुण इति तमधिकतरं स्तुबीदहि । अहं तु तस्याः कृते 
तस्य मदनायासखं तच्पुरतो बणेयामि।वषुरे पशय परय । परिधान- 
चेराचखाग्रचुंवितभूतखा अस्मत्संभाषणश्रवणङ्कुतूहव्रिद्भीव 

कथमायाति । 

उपक्रमावहै अस्मत्सवाद्मिति तथा कुरुतः । 

हारिणी--ब्ैखाप्ररनस्योत्तर व्रुबतीव । सखिवषुटे 

तथा मावोचः । सा अतीव सावदेपा । तस्यामनोधृत्ति रारण्य- 

कराकुनीवाप्रगस्मा करूरा च । 

वबरुखा--आरादागच्छतीं ख्वटीं वीक्ष्य । मदेदारिके 1 
हारिणि स्वलीर्ब॑धूकासक्तचित्तोति सलय जानासि । 

हारिणी--राजा दानसारः मम नूतनकौतः तश्च 

इतरे च तथा व्यवहरन्ति । ते सर्वे एतदृत्तातं तस्थै निवेव्- 
यितुं मामन्वयंजत । यदि वो बंधूके भ्रीतिस्तदा तन्मदनावस्थां 

तस्यै मा प्रका्चीङ्करुतेयदं तानुपादिशम् । 

वषुखा--तदेव वर नोचेससा तं परिहसति । 

हारिणी--कि वहूुना । विवेकी बा अभिजातो वा 

असाधारणरूपसंपन्नो वा । यादृशस्तादृशो बा भवतु । मया 

नकोपि दृष्टः यंसान जुगुप्सते । 

ध्वषुला-- न युज्यतेऽस्याः प्रतिमनुजमपाख्न्धुम ! 
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दारिणी--एतन्नोचितमिति कस्ता बोधयितुं शक्तयात् । 
यन्मयांच्यते तदुपहसति 1 अरंतुदैः परुषोक्तिभिमे मनः क्षिणो- 
ति । तस्मान्मौनमवटंबे । मदनश्चराभिवेधूकमात्मसात्छरय 
निवीणमेतु । कामिनीकृततिरस्कारसदनात्तस्येदशी सृतिरपि 
भ्रेयसी । 

वधुैखा--भवैदारिके । ख्वल्या अभिप्रायं भवती न 
सम्यग्जानातीति मन्ये । यथा सा टीनमभिरूपं बन्धूकसदृ्षं 
युवान प्रयाख्याति तथा विवेकविधुरा न भवेत् । निबेद्येत- 

्त्तातं तस्यै । द्रक्ष्यामः किमुत्तरं प्रतिपद्यते । 

हारिणी-- नाहं तथा कतुमुस्सदहे 1 कितु बन्धूक गत्वा 

तस्या वास्तवदोषोद्धाटनेन तस्य मनसि बिरागमुत्पाद्य उद्विक्त- 

द्वियघृत्तिं वश्षीङर्विति बोधयामि । 
0 (५, क 

दारिणी- बाढम् । कर्ञ्चीख्वयन्रत्तादिषिषये मम 

प्रियं क्तं बजेयित्वा नान्यः कोप्यस्मिन् देश्चे न विद्ते । 

वघुख--वंधूकं स्तुवे मह्यं मा कुप्य । रूपे साम- 
श्ये ज्ञाने विक्रमे वासिन् देशे स एव प्रथमगण्य इति जनां 

ठववहरंति । 

हारिणी- नूनं स कड्वप्रतिष्ठ एव । सखि { आसन्ना 

ख्व । तदावामिमां कथामुत्छृज्य कथांतरमार्पावः । 
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वपौखा-कदा प्रवलयेते बिवाहर्मगच्छ । 
हारिणी ¦ “छः परश्वो वा भविष्यति । प्रयासीदति 

छभदिनं । कतो मा परिणेष्यति । सयिवषुटेमया सह सक्र- 

सविश्चाम्यन्तर ) यत्र नानाविधानि विचित्तराणि तातानार्तानिं 

मगच्क्षौमानि कनकचेखानि संति । तासु त्वमेव मे विवाहः 

मंगच्छनेप^यसमुचितानि धारणोचितानि बासासि खयं परील््य 

देहि इत्युभे चाभ्यंतरं प्रविष्टे । 

अयैतयोस्सकथा निरुद्धनिश्वासोत्कंटया कणेयं॑ती ख्व 

तयोर्निष्कमणानन्तर इत्थमुचै्क्रोरा । 

८८अदहो अभिवच्छोत्रदाहकान्यक्षराणि श्रुतानि । 
अप्येतत्सयम् । यथा एते मा ज्ववहरंति । तथा किमहं परा- 

वमानरता अवदिघ्ना वा । प्रमदाजनसुखमदोषस्य .परावमान- 

स्याहमपरिधेता । रोके तदोषदूषिता जना न पूज्यते । ब॑धूक { 
मदनुरक्तोसि । त्वदनुरागेण दामितहद्यपारुष्या सदयं तव 

प्रतिकरोमि । यदि सयं मदनुरक्तश्चे्तं उदीणेरागघृत्तिरहमपि 
त्वा परिणेष्यामि । यतो जनव्यबह्ृतादभ्यधिकतरो ते गुणगण 

इयहं प्रयेमि । चतुरस्य राज्ञः परस्परायुरागोत्पादकेन कपटो- 
पायेन वंचितयोश्िग्तनवैरमुत्सञ्य अन्योन्यासक्तचित्तयोरेतयोः 
प्रथमस्मागमं द्रष्टु न कस्यासीत्छुनूहर । किंत्विदानीं संकास्पि- 
तहारिण्यभ्युदयवृद्धिर्विधेवोमतया विपरीता संध्रत्ता । 
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अथ प्रवतेमाने विवाहक्मणि परस्मिन् दिने हारिणी- 

तस्पित्नोः किचिन्मनोन्यधाकारणं समपद्यत । 

आसीत्सुप्रतीकस्य राज्ञसनुजानुनोमेको वेमात्रेयो 
श्राता । यो युद्धान्निवतेमानेन तेन सह चपासाजगाम । अयं 
मत्सरी । परोद्रेणकरः । निर्निमित्तपरपकारग्यसनी । भ्रातरि 
राज्ञि तन्मित्र छते च निर्देतुकद्ेषवुद्धिमवदञ्य तस्य विवा- 
हर्भग कतुं निरधैषीत् । छात इव खभ्राताप्यस्मिन्विवाहै 
वद्धशरद्ध इति ज्ञात्वा एतदृष्टकायनिवेहणाथमेकं भराजनामानं 
द्रविणदनेन प्रखेभ्य प्रणुनोद 1 अयं भराजो हारिणी च्या 

गगीरतया संजातमेब्ीको निद्विताया दारिण्या निशि तस्याष्श- 
यनागारवातायने मुहूतं त्वा खेन सद संभाषितुं मटद्रा- 
रेण मगीरताये सदिदेश्च । सापि तथा कतममीचकार । अथ 
तचुजानुर्निि प्रसुप्राया हरिण्यां दुष्टबुद्धिमात्र सहायस्तच्छय- 

नागारवातायनोपातमुपसपेसतत्र प्रगीरतां दृष्टा दारिणीवेष- 
धारिण्या त्वया छतः प्रतारणीय इयचृचुदत् । यतोऽनेन 
कपटोपायेन संसाध्यं प्रयोजनं हारिणीचारित्रदुषणमेव । 

ततस्तनुजानुः ान्तनृपयोस्सविधं गत्वा “ हारिणी 

खेरिणी संजाता । अतः पुरमदिरवातायने निषेदुषी परपु- 
रुषेभोषमाणा मया प्रयक्षीक्रता । यदि युवाभ्यां रोचते अस्यां 

+, ११ 

रात्रौ तवव नीत्वा तथाबश्थिता ता प्रदशैयिष्यामि ` इदय- 
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रवीन् । तावुभौ तेन सह तब गन्तु संमेनाते । तदा छन्त 
आह् । “यदि तस्यास्खाङियमस्यां निरयं पहयामि तां किमथे- 

मुपयमे । श्यो यत्राह तामुपयंतुमेच्छं तवैव जनसंसदितामहं 
हेपयामि । ” राजा चावदत् । तद्धिगमे तव॒ कृतसाहाय्यो- 

हमपि ताम् कठकयामि । ” अथ तन्नक्तं यथोद्दिष्टं तावुभौ 
तनुजानुना तद्वरोधोपांतसमुपनति । बातायनाधस्खितेन भरा- 
जेन सह भाषमाणा हारिणीवेपधारिणीं अगीरतामपहयताम् । 

राजछ्ातौ ता हारिणीति विक्चश्चतुः अथ छतो यदा एतद्ष- 

यत्तदा कोधाधिना जञ्वार । तस्य तन्निप्रस्सर्बोनुराग अकांडे 

चनाशच । परदिने विवाहसमये तस्या अविनयं प्रकारचीकर 
निश्चिकाय । राजा दानसासेपि परिणयसमय एवेतादश्चमवि- 
नयं दशया अस्या वराक्या जनसंसद्यवमानान्नान्यो दंडः 
कटिनतर इति मन्यमानस्तामवज्ञातुमनुमेने । 

अथ परेदयविवाहमदोत्सवनिवेतेनाय देवतायतने सर्वेषु 
संमिच्ितेषु मुरुं नदत्सु तूर्येषु विविधवस्नांकारमभूषितौ वधू- 
वरो हारिणीह्ातो पुरक पुरोधसि विवाहकर्मागतया पुण्याहं 
वाचयति सीतरेष्वपि स्स्ययनं पठत्सु बृद्धपुरध्रीवर्भे संग- 
च्गीतानि गायति अन्येष्वपि द॑ंपयोह्शवानुध्यानपरतया 
सोत्कंठं वीक्षमाणेषु राजा सुप्रतीको वीस्य पुरोधसमिदमूचे 
गुरो त्वरस्व । प्रधानं बविवाहकमे निवैतेय । पश्चादवशिष्टं क्म 
समाप्यते । 
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पुरोहितः छतं वीक्ष्य खामिन् { किमेनां कुमारीम॒दोदु- 
मागतोसि । 

कांतः न हिन दहि। 

सुप्रतीकः तामुद्धोदमेबागतोयं । भवांस्तु । विवाह्- 

कमे कारयितुं । पुरोधाः । हारिणी प्रति । बत्से ! किमेनभुप- 

य॑तुमागतोसि । 

हारिणी-- अथकिम् । 
पुरोधाः युवयोमेनसि यद्रतेते तदुच्यतां । 
छातः--हारिणि { किमप्यसि ते वक्तुम् ¢ 
दारिणी--आयपुत्र { न किमपि । 
पुरोधाः-सखामिन { किमस्ति ते वक्तुम् । 
सुप्रतीकः--तत्पक्षेऽहस॒त्तर ददामि तस्यापि वक्तु 

किमपि नासि । 

छांतः--रोके मनुष्याः परेरज्ञातं यत्किचिदाचरंति । 

वंधूकः--आः किमर्थोयं विवाद्ः । हसति रोकः । 
ातः-- गुरो तिषठ म॑न्निकटे । सुप्रतीकं ग्रति । तात 

परितुष्टेनानुपरोधेनान्तरास्मना त्वामेनां मद्यं दास्यसि । 

सुप्रतीकः-- वत्स { ययेयं मह्यमीश्वरेण द्वा तथा 

दास्यामि । 
कातः--एतादृशान्घोपिहारस्य सदश कि ते दातुं 

दाक्तयाम् । 

की ४५९ 
त 
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राजा-- तस्याः पुनदौनाद्परं न किमपि । 
छान्तः- महाराज { शिक्षय मां विनयं । इमां परि- 

गृह्ण पुनः । माऽदाः विशीणं फलं सुद्दे । एषा दुर्विनीतता- 
साखिनीवनारक््यते वहिः । साध्वीत्वाभिनयेन पापिष्ठां मनो- 
वृत्ति निहते । सच्छीरातुमापकमुखरीतिनै दृरयते । रे परयत 
जनाः । यूयं बाह्यविरासेस्साअदाप्यप्रगस्मा कन्येति प्रतारि- 
ताः । कितु वस्तुतस्तथा न । परपुरुषश्चय्याधियोहणरतिमृद्- 
दति तस्या मुखविकारेण वधकीति विज्ञायते । 

सुप्रतीकः--आये { अस्य तव वचनोपन्यासस्य कों 
वेाऽमिप्रायः । 

छातः--जारिणीति सर्वेरभयुपपन्नाया अस्याः पाणि- 

पीडनेनास्मानं तुच्छीकवुं नेच्छामि) सुप्रतीकः । आये † भवानेव 
प्रथमावरोकानादेवोदीणरागघ्रत्तिरुपयतुं ता प्रलोभितवानसि । 
इदानीमेवं तस्य्चारि दूषयितुं नासि । 

छान्तः-- नाह कदाचिसखगल्भवचनैस्तां प्राखोभयं । 
कित्वकामेन चक्षुषा निर्विकारेण मनसा भगिनीमिव ता द्ट- 
वानसि । 

हारिणी--कि तेऽधुना विपरीतास्मि । किमहं कदाचि- 
द्न्यथा भूतासि । 

छान्तः--वरिरनिष्करटंकरचद्रवदाभासि । अंतर्विश्र॑खलं | 
५ क ५ वनेचरब्यीऽधिकतरं कामपराचीनचित्तवृत्तिमवसीति जानाभि । 
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दारिणी--किमुन्मत्तीभूय मे नाथ एवं प्ररुपति । 

सुप्रतीकः--राजन् { दानखार | कं मौनमवछ्वेसे । 
किं न प्रतिभाषसे । 

दानसारः- कि वक्तव्यम् । अत्र | संबन्धायोग्यामेना 

मित्रेण संयुयुक्षवो वयमवमानिताः । 
सुप्रतीकः-- किमयं स्वप्र उत जाग्रह आंतिबौन जाने । 
तचुजानुः--राजन् { नायं खप्रः न जाग्रह । किंलििदं 

वास्तवमेव । एवं जनाः कथर्यति । 

वंधूकःः--नायं विवाहइव । 

दारिणी--हा विषे { कथमेवमकांडदारुणदुर्विंपाकोस्िप 
छान्तः--किमहमतश्थोस्मि । किमसो मे मितं पतिः । 

किमयं तस्य भ्राता । किमेतद्धारिणीमुखं । कि सेवास्माकमिद्रि- 
यघृत्तिः । 

सुप्रतीकः--छ्ांत { सवे तदेव । किमनेन । 

छांतः--एकं प्रच्छामि ते दुहितरं । पिव्रत्वाधिकारेण 

वातंसस्येन च नियोजयतां प्रसयुत्तरीकरणे । 

संप्रतीकः--पुत्रकस्पोसि मे त्वामनुजानामि तथा 
क्रियताम् । 

हारिणी--भमगवन्--रश्च मां अवणेदूषितां कीटश्चोऽयं 
हनः । 
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छातः-- प्रष्टव्यासि सवयसुत्तरं त्रि । तव ध्रत्तानुरूपं । 
दारिणी--कोवा शक्तोति मम, सद्रत्तं मखिनियिुं । 

कातः--त्वमेव हारिणीशीख्चंद्रं॑हारिण्येवोपरागयितुं 

प्रभवति । व्यतीताया निच्चाया सोधवातायर्मश्िता केन सह 

संख्पलयासीः । यदि वस्व॒ सयमर्खंडितचास्तरा तद्यैस्योत्तरं 

हि । 
हारिणी-- नाथ † तत्समये न केनापि भापितवदयस्मि । 

दानसारः-- तर्हिं त्वं अखंडिदङ्कमारीभावा । 

सुप्रतीकं प्रति--सुग्रतीक { त्वयाप्येतदरततातं श्रोतन्य- 
प्ासीदिति शोचामि । श्रूयतामीखरसाक्षिकमहं तरवे । मया 
मदनुजेन अनेन छ्ातेन च दहः अधेराबसमये निजमदिरवाता- 

यन्या केनधित्परपुरुषेण सह रहोभाषमाणा दष्टा श्रता च । 

वहू वारं विखब्ध मयोपनुक्तेति तेनैवास्माक पुरत अभ्युपपन्नं । 

तवुजानुः--खामिन--विकूताश्चेष्टाः । अश्षमनहौः 
श्रोतुं । केवलं भाषादूषणायेव तद्रणेर्न । दारिणीं प्रति । 
मनोहारिणि {हारिणि { निजचापरस्य फरमनुभव । 

छांतः--दादहरिणि { कथ हारिण्यसि नाश्रेव दारिण्यसि 
यदि ते बाह्याकास्वारुताया अ्धीश्ो मनसि बर्ेते तर्हि 
शोभन भवेत् । अपेहि कष्टे अपेहि । सवं यथा मूती रूपष- 
सम्पत् तथा मूर्तिमतीं दुर्विनीतिः । 



२७२ रन्यविषये बहुभ्रमः 

दुर्विनीते तव ॒हेतोरयप्रश्रेति प्रमदानुरगकथाद्राराणि 
पिथास्यामि । इतः परं सवेवनिताना रूपसंपदनर्थकर्यवेति 

रिधिनेमि । 

सुप्रतीकः--आः कथमत न कोपि मे राख दातु । 

हदारिणी--मूर्छिता पतति । ल्वी । हाधिकू-हाधिक्- 
कथं मे मातुख्घुता संश्चयितजीचिता संघरत्ता । 

तजुजानुः-- एदि वयं साधयामः । एतद्ृत्तात स्वयमेव 
प्रसरति । ततो ततुजानुः छातः दानसारश्च निष्काताः बंधूकः । 
अपि जीवति सा| ख्वली । सस्थितेति मन्ये } मातुर मातु 

परित्राय मम् । 

अथायश्चोजनकेन दृरूणन्यसनोपनिपातेन नशचेतनां 

तां हारिणीं तत्तुस्यावस्ं तत्पितरं सुप्रतीकं च तत्रैव दृवाख्ये 
क्ता कोधसंरंभेण ङातदानसारयो$ निष्कांतयोखेवरीद्टितीयो 

ब॑ूको हारिणीं प्रकृतिमापन्ना कतुं अयतत । प्रियमातुख्छुता 
रुढी हारिणी सतेति निरचिनोत् । किंतु विज्ञाततत्सद्रू्ततया 
हारिणीगतं कोटीनं न प्रतीयाय । वृद्धस्तस्पिता तथा न । 
अकीर्तिकरं दुहितरि जनापवाद् विसम् तस्या अप्रबोधमेव 
आ्लंसमानो गाढमूषछौपहतचेतनाया मतकल्पायास्तस्या उपयो- 
त्मानं पातयित्वा सोरस्ताडं सकरुणं विर्डाप | 
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अवान्तरे छोकतव्रत्तान्तपरिज्नाननिपुणः पुरोधा जरोपि- 

तापवादेन दूपितायास्त्छुमायो सुखरागर्भिगितं च सावधानं 

परीक्षमाणोऽपवादश्रवणसमर्नतरसप्यविपयेस्तमुखरागेण रञ्य- 

माननेत्रकालया सा निदषरेति दढ जानन् तपिपितरमवोचत । 

राजन { मा मूख इति गृहाण । मे वदहुश्रुतत्व वैचक्षण्यं 
वयोबृद्धत्वं मा विश्वस । प्रयेहि मे वचनं । इय ते कुमारी 

निष्का अनघाच । कैश्चन खरैः कर्मेजपेश्ैवं दूषिता नेयं 

मृता । जीवयेव । ततो ख्ढ्वसंज्ञा हारिणी दृद्रा पुरोहितो 

वभाषे । वत्से { केनाभिशस्तासि । 

हारिणी । आयं { नाह किमपि जानामि । पितरं 
प्रति तात । व्यलीताया रात्रा वहमेकाकिनी । परपुरुषेण संङ्पती 

येन केनचिदेति न्वं प्रयेषि चेत्तर्हि चित्रवधेन मा घातय । 

पुसेहितः । केश्वः छतदानसारै प्रतिबोवितौ एनामन्यथा 
जगृहतुः । भवखिदानीं का वां क्षतिः । हारिणी स्रतेति सवेतः 

प्रख्यापय । कुतः । मरणकस्पमूृष्छोनिमस्ना ता प्रथमं दृष्टवंतो तौ 
छ्ातदानसारौ सतेति विश्वसेता । रोकचिहं धारय । तस्स्मरय- 
थेमेकं गृहं विरचय । ओध्वैदेहिकाः क्रिया निवतैय । 

सुप्रतीकः । अनेन कि कृतं भवेत् । 
पुरोधाः । अस्या इयं सरणवातौो जनाना श्वणगोच- 

[® 

रता गता निदामपाकय मनसि करणा जनयेत् । इतीपि 
40 8}:€68 ~~ 1& 
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निजवचनपारुष्येण भस्किता ममारेति श्रुत्वा सा मत्करते यक्त- 
जीवितेति करूणाद्रचित्तो भवेत् । तदनुरक्त चित्ततया यदा 

कद् वा कामपरवस्लो भूत्वा “मया अकायेमनुष्ठितं । वस्तु- 
तस्सा खडितचरिक्रापि तथा मया नीपाङम्भनीया इतिं 

पश्चात्तप्रो भवेत् । 

वधूकः । सुप्रतीक { पुरोधसा यदुपदिष्टं॑तष्टिधेदि । 
अहं राजङ्कातयोरंतरंगोपि एतद्रहस्य तेभ्यो न कदापि प्रकटी- 

करोमीति । प्रतिजाने | 

ततस्सुप्रतीको शशं दुलितः पुरोधसोक्तमरकारं कतुम- 
गीकृतवान । अथ तद्ररुदोरिणीख्यान्तौ समात्चाखयन् 

गृहमनयत्  बन्धूको ख्वलीचैकतस्थितो दुःखनिर्विण्णचेतसो 

निव्रेति न रेमाते । 
वंधूको ख्वटीं दृष्दमाह । श्रिये { खवास । कि रुदितं 

त्वयैतावंदं काखम् । 
ल्वरी--ज्रियते किं रोदनेन । बधूकः । त्वन्मातुख्ुतायां 

सभूत दुषेणं निध्ितमिति मे सतिः । 
खवरटी---यस्ता खस्थचित्ता कतुं शक्षुयात्स मत्तः कां 

प्रतिंकरतिमादित्सति । 
वंधूकः । तादृषी प्रीति प्रद्दोयितुमवकारोऽस्ति । किं 

लोके स्वन्तः किमप्यभीष्टतरं वस्त्वस्ति मे। 
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ख्वटी---त्वत्तो सखोके ममापि ब्रेट वस्तु नास्तीति 

वक्तुं संभाव्यते | किंतु न ते मयि विश्वासः । नादमनतं 

न्रयाम् । शछोचामि मम मातुुताम् । 

ववूकः--मयि ते प्रीतिरस्ति । सम त्वयि । इपाभि । 

स्वेन । एदि तत्कृते यत्कतेव्यं । तदादि । 

ख्वरी-- तर्हि निषूद्यता छातः । 
वधूकः-- प्रिये ! अदो ते बुद्धेः कथम् । विच्प्रदा- 

नेनापि नाह तादशमकायेमनुतिषछामि । यतस्स मे मित्रं । मयि 

जानविखंभः । तारं हतं नोचितं । 

- ख्वर-- किंस तोन दुरत्मायो मे पुख्ता 

साव्वीं दोपासेपणेनावमानितवान् । 

वधूकः--ष्णु प्रिये भूवाथम् । अहं मनुष्यः । न 

याक्संः । ततस्सज्यतीयं मनुष्य हन्तु कथमुत्सहे एव कतस्य 

निरागस्स्वप्रतिपाद्कानि वंधूकवचनानि शृण्वाना ख्व वेर- 
नियोतनाय छातं ठु वधूं पुनः प्रचोदय॑लयाद । गवाक्ष- 
शिता जारेण समापितवतीति वक्तं कि युञ्यते । हा ! दारि- 

णि { कठंकितासि { विप्रङ्न्यासि । मुषितासि । यद्य पुमा- 

न्भवेयम् तरिं छानमेकक्षणेन यमक्षयं प्रापयेयम् । 
वंधूकः-- प्रिये { मा त्वरख । क्षणमात्रं तिष्ठ । अनेन 

हस्तेन त्वयि प्रीतिं द्दोयिष्यामि । 
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टवटी--तेन हस्तेन प्रतिज्ञाकरणादन्यतरस्मिन्कर्यि मयि 

प्रीति द्रायितुं यतस्व । 

बेधूकः-- प्रिये { नूनं॑ छान्त एव हरिण्या आपदः 
कारणभमिपनि मन्यसे । 

खव खी-- तब कस्संदेहः । यथा इंश्चरस दावो निश्चित- 
सथा तहोपोपि । 

वंधूकः--अर्मतिविस्तरेण एषोहं गभिष्यामि तन्यापा- 

दनाय । छान्त हतमवेदि. । चुंबन द्वा प्रेषय माम् । अयं मे बाहः 
छातहननसम्भावनामरेति । यथा ब्रवीमि तथेव करिष्यामीति 
जानीहि । साधय । तव मातुख्ुता समाश्वासयितुं । । 

यदा छ्वरी हारि्णीवेरसोधनाय हात निहन्तुं कोपो- 

दीपितवचनैनेधूकस्य चित्तदृत्तिमु दीप्यत प्रेपितवती तद् सुप्रती- 
करश्युचा यक्तजीविताया खदुटितरि कृतापकारौ छतदानसारो 

युद्धायाजुहुवे । 
अथ पुत्लिकावियोगयिन्नमानकसत प्रवयसर तं सुप्रतीक 

मृदु क्तिभिस्सान्त्यतो ताविदमूचतुः । आये { आवाभ्या मावि- 
गृहीष्व । इदानीं वधूकोप्यागय वजरेपसदशतत्छरृतदहारिण्यव- 
मान प्रतिकलं छ्तदनसासे प्रयेकं दंद्रयुद्धायाकारितवान । 
ख्वस्या प्रणुज्नोऽयमागत इति तो परस्परं संलयतस्स |! तथापि 
तरसमये निष्पक्षपतेनेच्वरकारण्येन निदुठा हारिणीति म्रबङ्तर- 
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प्रमाणं न छभ्यते चेत् छतो ्वंधूकसय युद्धनिमन्त्रणं प्रतिगरही- 

यादेव | 

अथ ातदानसासे भाषमाणयोस्सतोः कथिद्रजरदंडा- 

धिकारी भराजं निगदितकर्चरणं कृत्वा “अयं महापराधी † 

इनि राजसन्निधिमानिनाय । दारिणीविपयें द्रोहं कतमह दनु- 
जानुनोपजापितोस्पीनि कस्मेचिन्निवेद्यन्केनाप्युपश्रता रजस- 
निविमानीय दंडेन मायितः । अयं द्रोह आस्मन्त इदयभ्युप- 

गस्य छते श्ण्वति सयेव माह । ““आयेमिश्राः परित्रायध्वं 

मम्,” अभयं प्रतिग््रणुत मह्यम्, सवे विघ्रणोमि । तच्निन्ञाया 
मैया सह संख्पन्नी भवदे दारिणी न अपितु हारिणी- 
वेषधारिणी तदी म्रगीरता । एवं त्वद्धात्रा खेन दनुजाचुना 

शिक्षितः कपटं कृतवानस्मि । अनघा सा हारिणीति । एत- 

स्मिन्नेव समये आत्मनो दोजैन्य सवैर्विदिवमिति ज्ञात्वा दनु- 
जादुवेघभिया प्राणान्पारेरक्षितु चंपानगरीं परियज्य पलायितः) 

अस्य खस्य पलायनेन छातदानसारयोमेनसि शंका सुतराम- 
पास्ता । इदु सवेमस्य दुश्टस्येव वेष्टितमिति निधय सर्वे हरि- 
णीं विशुद्धा विदुः । वृत्तदूषणापादकलिष्ुरवचनाकणेनेन सूताया 
हारिण्या स्वेन मिध्याभियोगः कृत इति ज्ञात्वा ्ातरश्ोकसं- 

तप्तमानसो बभूव । प्रथमदृष्टेन खेचनलोमनीयेन सवण्यमया- 
कारेण सा सुहुमुहुस्तस्य स्मरतिपद्वीमाटिटीके । वयस्य † इदानीं 
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त्वयाभराजोक्तमयहशाटमिव हृदयविदारकं खर्वति दान- 

सारेण प्रष्ठः छत आह् । प्रियमित्र { भराजोक्त ण्वश्नहं 

विषवेगनिरुदरम्रसरभिवात्मान जानामि । 

ततः क्ृंतस्खकमेणि जातानुश्चयस्सुप्रतीकस्य पादयो- 
रात्मानं पातयित्वा तदुहितयोत्मना छतं महापकारं क्षेतुमनु- 

निनाय । बवाग्दत्तमायाया मिभ्याभियोगविश्वासापरधायसुप्र- 
तीको यदेहान्तग्रायश्ित्तं विदधाति मम॒ तदहमवहयमयुत्णि- 

मीति ातस्तस्मे प्रयजानात् । 
५ ५ अथ सुप्रतीकेन तस्य विधित्सित प्रायश्ित्तमिदम् ! 

धमदपलयनाशादिदानीं मद्राञ्यस्योत्तराधिकारेणीकता शरीर 

सोदर्येण हारिणीसदृश्ी मसिपतृष्वखीया रवली त्वमवहयं खः 
प्रातरेवो पयच्छेति"" सुप्रतीकः छातमन्वयुंक्त । छातस्सवकृतधीर- 

प्रतिज्ञानुरोषेन ताभु्धोदु परनुमेने । तच्चिश्चायां तस्स्मयधेविनि- 

मितरमश्चनमंदिरनिकटेऽश्रुविसंचस्ता रालिमलयवादहयत् । 

अथ प्रभाताया रजन्यामुद्यगिरिमस्तकनिषछठे भगवति 

भाषति दानसायनुयातः छातः प्रविवेश देवतासदन यत्र 

हारिणीद्धितीयस्मुप्रतीकः पुरोधा इतरे च हारिणीष्टितीयविवाह- 

महात्सवं प्रथयितुं संमिच्िताः । ततस्सुप्रतीकः प्रतिश्रता 

वधू ं तायादिश्चत् । तां छतः प्रयमिज्ञातुं यथा न शक्ताति 

तथा स्वागीणावछुडिता चकार । तथावक्कुशिता बधं वीक्ष्य 
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त आह । “प्रिये { अस्य गुरुजनस्य पुरस्ते पाणिना 

मत्पाणिं गृह्णीष्व 1 भतोस्ि ते इति ततोऽज्ञातेयमाह नाथ 1 
पुरा मल्ञीवितकाठे तवापरा जाया आसम् । एतच्छत्वा छतः 

परिचितकसर्खरेण तां हारिणीति निश्चिलय निचो्मपाकृल 

पयन् ¢ नासावन्याहारिण्या इति निश्चिकाय । हारिणी नूनं 

मृतेति निश्चिन्वतस्तस्य मनसीदं सवं परमाद्भुतमजनयत् । 
हषसश्रमाभ्यामाछरषएटवित्तः छातस्सचष्ुघ्ेत्तिमपि न प्रमाणी- 
कृतवान् । तत्तुस्यविस्मयाविष्टो दानसारोऽपि ता दृद्व ^५्कि 

नासौ हारिणी या मृता इलयाचक्रन्द् | 

सुप्रतीक आह-सा मता । तद्पयश्चस्तु जीवति । 

विबाहकमेनिर्वत॑नानन्तर तत्सवं घृत्तातं मवद्धयो निवेदयामीति 

पुरोहितस्तौ प्रतिबोध्य कम निवेतेयितुमारब्धवति बंधूक 
आगलय ख्वल्या सह मद्धिवादहोपि निवेयेताभित्युक्तवान । 
ख्वरी बंधूकं विवोटु नैच्छत् । 

वंधूकः-- तदा त्व॒सदनुरक्तमानसासीति दारिणी 
ममाकथयत् । अहमपि स्वचि प्रीतिमुदरहामि तस्मन्मे भाय 

भव । 
अथ तौ प्रतारयितुं परिहासपरेदौनसारघ्रयुक्तः कपट- 

प्रयोगो न वास्तवानुरागप्रकाश्चक इति तत्रयेरक्त तावजानी- 
ताम् । तथापि कपटगप्रयोगोतस्पादितोपि कमशो रूढमूरनया 
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वंचनपरिज्ञानानंतरमपि वभूवाप्रकस्यः । यतो वंधूकस्तामुपयंतु 
मनसि निश्चितवान् ततो निजसंकस्पविरुद्धाजनोक्तीनौ- 
जीगणत् । 

अथ वधूकः प्राचीनपरिहासकथामेवान्ुवतेमानो ख्वटी- 
मिदमाह 1 ख्वलि { सलं शपामि ते शरीरस्प्रिकया । त्वं 
मद्रतानुरागेण शश्च डिष्टा । प्राणसंश्चयमापन्नासीति श्रुत्वा 
वेपते मे हृदयम् । ख्वली--रवंघूक { त्वमपि मल्कृतेऽव्यथं 
मद्नशरसंतापितोसीति शुचा वत्वत्पाणि पीडयितुं बरत्कु- 

तोस्मि । 

एव हारिणीह्ठातविवाहानतर ख्वढीबधूकयोरपि विवा- 
हस्संववृते । 

अथेतहुनौटकस्य कनो पलायितो सध्येमागं जीवग्राहं 
गृहीतश्च॑पामानिन्ये । तच्करतातरायेरविहम्यमानं विवाहमदहोत्स- 
वह्यं दर्शितश्च । तदेव पराभ्युदयासदहिष्णोरस्य दुष्टस्य 

दडः । 

समाप्रः शूल्यनिषये बहुश्चमः । 
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॥ यथेच्छसि ॥ 
(ऽ 0 1.5६ 7) 

मिक 

आतिविपुखः प्रा्युनामको देराः पुरा भागक्षो विभक्तः । 

तथा विभक्तेपु देरामागेप्वेकस्य भागस्य पारयितारकंचिद्राजानं 
तद्नुजो प्रद्रनामा राज्यासच्याग्य देशान्निरकासयत् ।अनुजेना- 

^ ५, पट्टतराञ्यो विवासितोयं दौभोगिनेयो राजा राञ्योपभोगद्टीनः 
कतिपयेरनुजीविभिरन्विनोऽरण्य जगाम । परेराकान्तान्सस्व- 

-राज्यकोशदण्डानप्युपे्य केचन तद प्रनरपतयोपि तेन सद 
स्वच्छावत््यभ्युपपन्नवनवासास्सुखमूषुः । तेऽपि तत्र निरुद्योग~ 

तया दूररीकरतभोगन्यसनतया श्रुतिञ्खमव्रसारव्छेशबहु्छा- 
स्खातुमूतनधरयभ्येश्वयेदियमारण्यच्ीत्तेरवीधकततर युखक- 
रीतिमन्यमाना अरण्योपितास्तपीधना ऋषय इव प्रान्तजी- 
वनास्सुखेन कारं यापयति स्म॒ । नगरप्रलयासन्नतया बहवः 
कुरीना उदारवेषा राजकीयसभासदो यूनः प्रतिदिनमागय 
एतेस्सह गोीसुखमनुभवंत आत्मान बिनोदयंति स्म । 

एकदा प्रचडतरनिदाघे समुपस्िते एते स्व प्रच्छा- 

यज्षीतखे वनतरुषडमध्ये निषण्णास्तदुपकंठकच्छेषु प्ररूढद- 
भोङकरमासखाल्सानां वनश्मीणां क्रीडाविशयेषान्पहयतो रेमिरे 
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चिराद्रनवामनिरताना भृताद्रोहर्ब्धवत्तीनामेतेपां तपखिनां 
सरगाणा वध आहाराथेमस्माभिः छतो नूर्जं प्रूलिनमावहवीति 

तान्वीक्ष्य जातानुकम्पां बभूवुः । 

टेमन्तदहिमानिखेः पील्यसानस्सराजा वितीक्षमाणः 

निजद्ाविपयांसं शोचनिदनाह् । मच्छरीरस्परश्च एते सीत- 

ससीरपा एव मे लन्मंल्लिणः । कुनस्ते प्रियवादिनीभिः कपरोक्ति- 

भिम न रोभयति । प्रन्युत ममाघुनिका दुरवस्था सम्यक् ज्ञापय- 
न्ति एते वनमाक्षिका मा दशन्तो एतेपा दशनाः कृतद्नाना निदै- 

याना मद्राजवद्माना दन्ता इव नातितीद्णाः । भयद्कृष्णसपे- 

रीर््णिखिनः भैषभ्योपयोगिमणिरिव विपदशापि काथित्सारतर 
रोपदेशे उपयुभ्यते । एवमतिक्चमावान्स राजा रोके दृष्टासरति- 
वस्तुनस्सच्चरित्र शिशिक्ष । एवं स राजा संजातवेराग्यस्हायेन 

खडधात्मज्ञानेन पादपेभ्यहृशषीतवातातपादिद्वदमदिष्णुलं गिरि- 

निदे रेभ्यो विभवास्ेयं दषदुयो निर्विकारता चाश्चिक्षत 

एवं बिधस्यास्य राज्ञ॒ आसीदेक।ः दुहिता प्रभावतीं 
नाम । या पिवृराञ्यापहारीप्रदरामिधः सतनयायःस्पुशीरखाभि- 

धायास्सखीत्वेन परिकल्प्य निजमंदिर्एव स्थपितवान् । एवं 

सवयस्कयोस्तयोः कन्यकयोरेकत्र शयनासन विहारपानभोजना- 

दिना कमेण गाढत्तय मैत्री प्रबघृषे 1 तसित्रोर्बिरोधस्तयोस्स- 
ख्यस्य न मनागपि अगमजनयत् । यदा यदा प्रभावती पित- 



यथेन्छसि २८५ 

व्यकतपिच्राञ्यापहरण शवपिततरि वस्यान्यायप्रघुत्ति आत्मनः 

पराधीनघरत्ति च स्मारं स्मारमुदश्रर्विंटलसप तदा तदा सुची 

तत्पिदरि खपितुदधष्घरत्ति मुह विनिदती यथाशक्ति दुःखपशा- 
मकवचनैसस्या दुःखापनोद्नमकार्पीन । 

तयोरेव गच्छति काठेऽग्रैकद्ा यथापू्ं सद्य्भग्या 
सुरीख प्रभावदया सह् भापमाणा इत्थमाह् । ^ प्रयभगिनि ! 

विरम शोकान् । सुश्िनिमास । ” सुत्रीखायामेवं मापमाणाया 
राज्ञा प्रेपितः कथिन्मदेहरः प्रविरयाह् । “° भदेदारिके 
तातस्समाहयति नवयो ¦ प्रद्भ्येमानं मह्योनियुद्ध बीष्ठि 
यदि कुनूह ख भवलयोस्तद्ैविखवितमेव राजमदिरांगणमागंतव्यम्' 

इन्युक्ता दूते विनिप्कातं विपण्णायाः प्रभावयास्साधीयानय 
चित्तरजनोपाय इति मत्वा प्रभावतीद्वितीया सुसीख रंग प्रतस्ये । 

अआगबुनिकमराकृचजनैः पठञ्च यनान मह्छयु द्रं पूवेस्मिन्क।र रोका 
तिशायिसौदयीणा प्रसदाना राजावरोधजनाना पुरतः प्रदर्षित- 
मभूत् । तस्मायथाचार राजपुत्यौ सुशीखप्रमावयौ नियुद्ध 
वीक्षातत्परे नत्र भ्रययतुः । तत्र समवेतास्सर्वे प्रेक्षका अवलोक- 

यितुमेतद्नीव भयकरपरिणाम भविष्यनीययंसत । यतः 

पथुखदृदहपरिमाणो वख्वाश्चिरान्नियुटकन्ङ्कशख्दश्चतश निज- 

धुजागेक्रनिष्िष्टमदवगेः कश्चिन्नियु ठकन्भनभिक्ाय कस्मैचिदयने 
रखाशन्िददढरसंम्रहारं दातुं सपुयतः । तद्! सर्वे प्रेक्षका नूनसयं 

(4), [। | 

चके 



२८६ यथेच्छसि 

हन्येतेदयमंसत । राजा प्रद्रस्तत्र समुपश्िते कन्यके दृष्टा 

आह् “५ बरसे कि मह्धसंप्रहारं द्रष्ुमभ्यागते ? नायमस्पीय्षी 
मपि ग्रीति वा जनयंति । यतस्तयोर्मञ्धयोभेददैषम्यमसि । नासौ 
युवा प्रोढमह्धायाटं । एनं युवान वीय द्याद्रौचित्तोदं युद्ध 

निवारयितुमभिख्षामि । तस्माद्रत्से { युवा तन्निकटं गत्वा 

तो युद्धान्निवारयितु प्रयतेताम् ” 

अथ ते उभे परहितपरा पिवाज्ञां परिपारुयितुं प्रचक्र- 

मति । तयोः सुशषीखा प्रथमं तस्य वेदेिकयूनस्सविधमेय, 
४अये { वर्हीनस्य कोमरूतनोः दंदयुदधतत्रान्पभिज्ञस्य तव प्रक्र- 

वलेन ककंराकायेन दद्रसंम्रामकोविदेन तेन॒ महलम्रेसरेण 
युद्धं न श्रेयः । चचा युद्धसिद्धिः । तस्मादयुद्रसंरभाद्धिरमेति 
भान्यनयेसुचकेभरदुभिवेचोभिर्बौधितवती । तथैव प्रभावलयपि 
संप्रामाद्िरमेयनुनिनाय । एवं ताभ्या कन्यकभ्यां स युवा 
युद्धोत्कंठं जदादीति प्रतिबोधितोपि न रक्षया चकार प्रस्युत 
तयोः पुरतस्ख बाहुपराक्रमं प्रथयितुमेव सोत्साहो बभूव । 
यथा तयोमेनसस्मिन्धृशं दयाद्रेममूत्तदा तादश्चविनयववोभि- 
स्तयो; प्राथेनां प्रयाचख्यों । तस्मिन्नवसरे स॒ एवमाह । 
हे चारुदेने कन्ये { युवां प्रयाख्यातु नोत्सहे । तथापि 
युष्मच्छुभकट क्षान्विजयाशंसयासमं मयि निवेशयितुं प्राथये ” 
यद्यह॑जितस्स्याम् । तदा परोपछृतिशुल्य एकएव परिभूतो 
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मवेन् यद्यहं व्यापादितोल्षि तर्हि मतेकाम एव मृतो भवेत् । 

न कोपि विप्रकृतो मया । सद्यं न कोपि शोचति मन्निघनेन 

न कापि विनष्िर्छकस्य । न मेऽसि किमपि कतेव्यं । मया 

रिक्तीकृतं श्थानं लोके साधीयस्ता अन्येनाक्रम्यते इति । 

अथ प्रारभ्यत महयुद्धम् । तस्य॒ गातेशखक्चतिमोमू्- 

दिति कन्यादय माशश्शंम । प्रभावती तु तस्मिन्यून्यधिकतरा- 
मनुकंपासुवाद् ! मतैकामूस्मि । न कोपि मामनुञ्चोचतीति 

तद्धचनेन द्तचित्ता प्रभावती “अहमिव सोपि दैबोपदहत इति 

मेते । तत्समये सा प्रभावती तद्भुणमोहिता तस्मन्ननुरक्तेति 

वक्तुमपि यथा उचितममूत्तथा तस्मिन्नागेतुके यूनि पक्षपातं द्या 

सेद चाद्श्चेय~ ! एताभ्या सदरीभ्यामात्मनि प्रदर्चितेन पक्ष- 
पातेन सेहेन च दृत्तवलोत्साहः अपूबैनियुदधकन्मकौशटम्रदशचैनेन 
चित्रीयमाणटोके नानाविैमेड उ ध्रमणैरंगखठे चिरं विहरमाणो 
विप्ं योवयन्न॑ते यथा सशाप्रहारज्नैरितगालस्सवागखव रुधि 
रवारो वक्तुं प्रचरितुमपि न शश्चाक तथा तं भूमौ पातया- 
मास । अथ राजा प्रद्रस्तस्ययूनोऽद्ुतवाहूवङेन बखातुरूपकोश- 
खेन धैयैसपदा च श्र्ं॑संतुष्टः तमनुनिधृष्चुस्तदन्वयनामनी 

पथष्रच्छत् । ततस्स बैदोश्िकथुवा आत्मानमायेजयासिदनान्नः 
कनिष्ठपुं सुन॑ंदननामान माचख्यों । 
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सुन॑दनस्य पिता जयसिदः पूवैमेव सृतोऽभूत । तस्मिन् 
जीवति सप्रद्रस्य प्रत्राजितरातुर्मित्रमासीत् । यदायं सुनंदनः 
्रत्राजितस्य भातुर्भिबरसूठरिति ज्ञातवास्तदा अस्मिन्यूनि 
परीति परियञ्यासूयितो बभूव । राद्मित्राणा मध्ये यस्य 
कस्यचिदपि नाममातमपि %ोतुमसदिष्णुरासीत् । तथाप्यस्य 

यूनरन्छावनीयविक्राति मुहः प्रशं सन्नतरपूयाप्रस्त बहि रिदमाहं 
जयरसिंहमंतरान्येन केनचिद्यं पितृमान्मवेद्यदि तदा मे श्रियं 
भवेत् । अयं युवा चिर॑तनपिदृखखस्य पुल्ञ इति श्रुत्वा प्रभावती 
तस्मिननितान्तं प्रीता बभूव सुची चैवमाह“भगिनि { अस्य 
पिता मम पितुः प्रियमिततं । अर्यं युवा तस्य सूनुरिति यद्यह- 
मन्ञास्यम् । तदाऽत्मानं जीवितसंश्चयमारोपयितुं सन्नद्धस्य तस्य 

संत्रामागणावतारास्रागेव अहं त निवारयितुं साश्रुमोक्षण तस्य 
पादयारपतिष्यम् । 

अथ ते बध्व तस्य सन्निधि गत्वा राज्ञ अकाडद्रदिता- 
प्रीया न्रीडाविनमितननं दृष्रा म्रदुमधुरोक्तिभिस्तस्योत्साहं 

बधेयंयौ समाश्वासयताम् । 

अथान्तःपुरगमनसमये प्रभावती सव्याजं परिवृत्तमु- 

ग्धमुखपुडरीका पिदरसखसूनुं तं युवानं तिथगावर्तितनयनात- 

कान्तिधाराजल्नाभि्षिचन्ती खानुरागाप्रदूतिकायमानेव चोभि- 
स्तन्मानसमाकषन्ती। मनोज्ञामेकामेकावन्टी सखकंटादुन्मुच्य स- 
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विखासमिद्माह । ५५ आये { यदि मवद्नुप्रहपाव्रमयं जनस्तर्ही 

मा युक्तावष्टीं सखीकरय कृताथेयेमं जनं । निजकंटे धारय मद्- 

थमेनाम् । इदानीमहं यदि देबोपदता नाभविष्यम् तरतो महा- 
चेतरं पारितोपिकं ठु*्यमदास्यम् इत्युक्ता प्रभावती गृहं 
प्रविरेय एकाते सिता तद्रता एव कथा अकरोत् 1 सुश्चीखपि 

चासदशेने तस्मिन्मद्धयूनि विवरृतभावबन्धा ता विज्ञाय” 
भगिनि { किमिद संभावनीयं यत्सकृदषटे कस्मिध्चिदाग॑तुके जने 

वट्रमावासि ” | ` 

प्रभावती--मतिपता तज्ननकस्य मित्रं । 

सुरील-तस्मिस्त्वद्नुरागप्रकारने किमिदं कारण । 

यतस्तसिता त्वतपितुवेहम इति । तथाचेन्मम पिता ततिितर 

दवेष्टि । तथापि न मे सुनंदने द्वेषः । राजा प्रदयो जयसिहसू- 

नोरसुनदनस्य दरीनेन अ्येष्ठभ्रातुः पुरातनाप्रवगं स्मारितः 

सकङ्जनाभिष्टुत सद्ुणगणाया चाद्सुताया प्रभावया जाता- 
धिकाभ्यसूयस्सुकीटखाप्रभावल्योस्सुनदनपराक्रममधिक्य भाषमा- 

णयोस्तत्रागलय कोपारूणनयनः प्रभावतीं बीक््य ^“ नेतः परं 

मन्सदिरे त्वया वर्तितव्यं । विवासितपित्पाहवैमरं ग॑तव्यमि- 
लयादिदेश्च । स्वदुहिबा सरीख्या निवायेमाणोपि तद्रचनमा- 
केण्ये तामिद्माह ^“ त्वदथेमेवेना वरकिीमियन्तं काठमस्मदरह 
आसयप् इति । 

9 18.168 --19 
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सुशीख-तात † पूवेमेनामत्र खापयितं नाहं मवन्तं 
प्र्थितवती । यतो तदा दरवेन तत्सद्रणानभिज्ञा आसम् । 
इदानीं तु तस्यास्सच्चरित्र साध्वीत्वं गुणसंपदं ददं जने आवां 

चिसरमेकतोषित्वा एकां शय्यामधिशय्य । एकस्मादररोरधीलय 
एकासने उपविश्य एकस्मिन्भोजनपावेऽशित्वा गाढतरस्ेहेन 

काटं नय॑लयोरावयोरन्योन्यवि्छेषो मरणादप्यतिरिच्यते । 
तस्मादिदानीं तस्यास्सहवासं परियक्तं प्राणन्ययेनापि नोत्सहे ॥ 

प्रदरः--अयि ! मुग्धे पुत्रि! सा अतिप्रौढा दाभिक- 

तया तवसहवासाद्या योग्या । तस्या‡ प्रियवक्तृत्वं क्षमां च दृष्ठा 
सवै जना बंचिताः ! इयं साध्वाचारेति मघ्वा अनतुकंपां दशे. 
यंति तस्याम् । तस्याः पक्चमवटवंती भवती बार्शिव प्रतिभासि 

यतस्तदभावे तवो ञऽवल्यं तवसावुचरत्तिः प्रकाशते तराम् । 
तस्मात्तद्नुकूटं माभाषसर मया तस्या विहितो दृंडोऽनिवाये; । 

एवं प्रदरो दुहिता मुहुः प्रतिषिध्यमानोपि प्रभावतीं गृहोऽवसा- 
पयितुं यदा नांमीचकार तद्। सुश्ीखापिं तामनुगतुं कृतमति- 
रासीत् । 

अथ तन्निक्चायामेव पितृभवनं परियनज्यादिनारण्यसितं 
प्रभावतीपितरमन्विष्यंती सुरीखा प्रभावरीद्धितीया प्रतस्थे । 

बहूुपाये निशीथसमये मदादैवासोंकरणादरिभिरेकतो विजने 
| ®>, श, @>१ 

पथि गंतुं ख्ीणामक्षेमकरमन्ुचितमिति सम्यगवधाये जान- 
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पद्वधूवेपधारणेन आत्मन अभिजालय विनिगूहितुमाचकांक्ष 

तयोरेकया पुरुपवेषधारणं क्षेमक्ृदिति प्रभावलयवोचत् । एवं पै 

वेषातरमाधातुं श्िप्रसंगीचक्रतुः प्रांद्चुतया प्रभावती अ्रामीणस 

वेषं वारयतु सुक्षीखाघ्रामेया परिच्छदं परिधातु श्रातराविति 

वहि््यवहहँ ते मिवस्समयं चक्रतुः । जनिमीढ इतिप्रभावती 
आख्यिनीति सुश्चीखा नामातरं जगृहतुः । एव छद्मवेषवारिण्यो 
ते राजककमा्यौ सवं द्रव्याभरणजातं समृह्य गतव्यप्रदृशास्या- 

दनारण्यस्य प्रद्रराञ्यसीमायावदिरतिद्बीयस्तया शितत्वाद्धेतो- 

दीवौष्वगमनायासमनुभवितुमंगीकय प्रतस्थाते । प्रभावती 
साप्रतं जनिमीढनाश्ना व्यवहृत । पुँवेषधारितया पुंस्त्वोचित- 

धीरतामप्यवल्वमाने वाद्यत श्वयमपि ग्रवासदोमेनस्यमगी- 

करयं ताच्शछ दीघोन्वानं तामनु्ग॑तुं कतमतेस्पुश्ीखाया 

निन्यांज सरेदविनासयोरनुरूपा निष्कृतिं कस्पयितुकामा नूतन- 

आ्रातृत्वाभिमानसबद्धा इयं प्रभावती जानपद्वध्वा आख्यिन्या 

राता जनिमीढ इव सदयं सुरीराह्टदयोत्साहं वधेयती 

मनोरंजक तकथनेमोगेङममपनिन्ये । एवं ते कतिपयेरेवा- 
दोभिमंहान्तं पन्थानमतिक्रम्यादेनारण्यं प्रापतुः । यत्रातिक्रात- 
मागेदवातुकूलाः पथिकशारावा वासतेया मटठावा नादृश्यत । 

चिरानुभूतदुस्सहमागायासलिन्ना ्ुत्पसीता विश्रातिमल्ममा- 
नाजनिमीढनामा प्ताप्रमावयेतावंतं कारं कोतुककरवातोभिः 
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पथि भगिन्या मनस्समुद्ासयलयपि निजं पुरुषवेपमवमय 

नासव मुक्तकठमाक्रदितुमारभत । आख्यिनीनामातरिता सुरी- 

खापि नेतः परं पदात्पद्सपि प्रचलितुं राक्तयामिव्युबाच । 

दुबेखाया अवल्छायाधित्ततोषणं समाश्वासन च पुरुषस्य 

नियतो धमे इति मत्वा जनिमीटो नष्टा धृति प्रयवरधश्चिव 

मगिनीमेवमाह । भगिनि { आख्यिनि † समाश्चसिहि । 

तीणंकस्पः पन्थाः 1 अद्य अदेनारण्यं प्राप्रे खः कत्रिमपो- 
रुषमाहायधैयं च दहित्वा दुःखपयौङुखतामीयतुः । यतस्ते 
उदैनारणम्ये सितेपि राजोषितमाश्रमं नाजानताम् । एव तयो 

प्रसदयोः प्रस्थान दुःखप्रदममूत् । आहाराभावेन ते बुभुक्षा- 
पीडिते अर्ढधपरिवाणे जीवितनेराहये वृक्षच्छायनिषण्णे 
यदृच्छया त्र ॒कंचिदाभीरं ददृशतुः । ततो जनिमीहस्तं गेप 

वीक्ष्य पुनः पुरुषोचितवैयेमाखायेवमाह । गोप { यत्र धनदाने- 

नासिन्नरण्येऽस्माकमातिथ्यं रभ्यते तत्रास्मान्नेतु स्वां प्राथेयावह 
इयं मे यवीयसी खसा मागेह्ेदोन शशं परिग्छाना अश्षना- 

यातिषीडिता मृषेतीति । 

गोपक आह-- अहं कस्यचिद्रोपपतेश्रेयः । मम 
५ 

खामिनो गृहं सद्य एव विक्रीयते । यदि युवा मया सह 
9, १ (० 

आगच्छतं तत यदस्ति तद्युवयोभेविष्यतीति । 
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एवं दुखापनयनप्रयाशासंवर्धितवोत्साहे ते कन्यके 
तहर्गितमार्गेण तमन्वीयतुः; । तत्र गत्वा तद्रहं॑गृहपरिच्छदं 
तदौरथ्रक च करीत्वा तत्र सुखमूषतुः । मागेद्रेनादिना छृतो- 
पकृति त गोपं निजथयं चक्रतुः । एवमनेन पायेन दिष्टया 

वासतय कुरीरसेकं खादद्रव्यसभारं च छड्व्वा पितृनिवा- 

सभूतस्यारण्येकदेदास्यापरिज्ञानाद्त्रैव संखमुषितं निश्चिक्यतुः। 

अथ ते राजछुमायोवध्वखेदम पनीय छब्धविश्रायो नूत- 

नदश्चापरिणामं चित्यितुमारभेताम्। “आवा गोपङ्कुखोत्पन्ने इति 

वहिः प्रकटिनवलयो याह कदाचित्सुनंदनाचुरक्ता सः प्रभाव- 
स्येवाहमस्मीति जनिमीदठस्सस्मार । वहयोजनश्चतान्तरे वतै- 
मानोपि सुनदनस्तस्याः पुरलोऽवस्ित इव प्रयमात् । 

अयं सुनदनो जयसिद्स्य कनिष्ठः पुत्रः । असौ जय- 
सिहो स्वपुत्रमेनं विद्यामुपदषटुं स्वाभिजालयाहेगौस्वादिकं शिक्षितुं 
मरणसमये स्वञ्येष्ठपुब्रस्यारिसिदस्य हस्ते समर्पितवान् । किल- 

रिसिहः पितुराज्ञानुसोधेन तस्मिन्सौभ्रात्र नाददीयत् । स्वः 
प्रसितस्य पितुराज्नामुह्षयन्धातर पारसा न प्रेषितवान् । 

तस्य विनयने उपेक्षामेव दृदोयन् तं गृहाएवावसख्ापितवान । 

तथापि सुनंदनस्सत्खभावौचियोदायौद्यात्मगुणसंपदा 
च पितृतुल्यत्वाष्टियोपदेश्ं विनैव सद्वंश धृद्धेस्म्यक् शिक्षितस्सु- 
गरहीतविद्य इव विनीतो वभूव तञ्ज्येप्र्राताऽरिसिहः अग्रदी- 
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तविद्ेपि सखाधुशीञे श्ुभाचारे उदारचरिते तस्मिन्युनंदने जात- 
मात्सथेतया तमेकदा हंतुमेच्छत् । येन केनाप्युपायेन तं 
नाशयितुं संकल्पितवान् । अनेनैव हेतुना प्रथितयरासा पूर्वोक्त 

महेन महयुद्ध कुं तमचोदयत् । अनेन निदेयेन क्रूरचिन्तेन 
राला एकाकी परियक्तो मतेमेच्छत् । अपितु स दु्टरातुस्स- 

कस्पस्य प्रतिकूकतया मचयुद्धे जलो वभूव । तदुपरि विजय- 
श्रीपरिष्वक्तमेनं वीष््य शरशं॑संजातेष्ये एकद्। निशीथखमये 
सुनंदनस्य शयनागारं प्रद्श्युमियेष । सुनंदनस्य पिवतुस्याछृतिं 
दृष्टा प्रीतेन केनचित्पितुः प्राचीनभ्रयेन कृतज्ञेनास्य दुष्टस्येच्छा- 

विज्ञाता । राजमदिरासखरतिनिघरत्तमेनं द्रष्ुमभ्यागतोय व्ृदश्रय- 
स्खरामिपूनास्युनेदनस्याज्ञातोपख्िता प्राणापद्ं स्यरत्वा तस्मिन् 
दृष्टमाच्रएव सकरुणमेवमुज्जघोष । ““्खामिन् { म्रतस्य जयसि- 

हस्य स्म्यर्थं किमेवं साधघुशीखोपि । किमव षिक्रातोसि । तं 
प्रसिद्धमहं दरदय॒द्धे विजेतुं किमेवमुत्कठितोऽभूः । तवेयं कीर्ति- 

स्त्वत्तः प्राक्सवेच्र प्रस्ता । ” 

सुनेदनः--एतदाकोशं श्रसखरा विस्मयाविद्धः किमपि 
निधौरितुमशक्तुवन् किमेतदिति तं पप्रच्छ । एवे प्ष्टस्सोषीत्थ- 
मभिधातुमुपचक्रमे । “आये { सवेजनश्छाघापाच्रस्योद्र्चरितस्य 

तब गुणसपदेतः पूवैमेव त्वयि जातमस्सरस्तव उ्येष्ठश्राताऽ 

रिसिहो विेषत इदानीं राजकु त्वन्मह्छविजयोदतेन त्वयि 
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दिरुणितद्धेषो निद्वितस्य तव॒ शयनागारमभ्निसात्कतु निश्चि 

तवान् । तस्मात् क्िप्रमेनं प्रदश्चं परियञ्य खलखान्तरगमनमु- 

चितामिव प्रतिभावीति भवतं विज्ञापयामि)" सुदामाहयोय बद्ध 
श्रलस्सुनदनस्य॒निस्खतां ज्ञात्वा आत्मीये किचिहूविणजातं 

तस्योपनीयेद् प्राह । “'खामिन् † चिरं तव पितुस्सेवयाऽधिगतं 

घनं किचिदस्ि मन्निकटे । वाधेके समुपयिते जरावैद्व्येन 

ममागानि कमेदक्षता यजति । तद्ाऽत्मपरिपोषणायापद्धनत्वेन 

परिकसर्प्य कचि्िक्षिप्रवानस्मि । तदिदं प॑चश्चतपरिमाणं 

सुवणं । एतत्सवमहं॑ ते ददामि । गृहाणैतत् । मामपि तव 
"दास्ये सथापय । अह् तव किकरो भवानि । अह॑ वर्षीयानिव 

दिः प्रतीयमानोपि सवौणि कायीणि युवेव कतौ पडुरस्मि । ” 
तच्छत्वा सुनदन एवमाह । “ आये { सुदामन् कृतज्ञोसि । 
त्वय्येव इश्यते प्राचीनमयोदा । एतत्काछिकजना इव न भवा- 
न्कपटसौहद्ः । एहि आवामुभावेकेल गच्छावः । यौवनसं- 
पादितस्य तव धनस्य व्ययास्रागेव आवयोरुमयेर्दृहयावासिद्छर्थं 
पयोप्तं धनमहं संपादयेयम् 1" एवमालोच्य तावुभौ खामिश्या- 
वेकल प्रसितो । इति कतेव्यतामूढौ महातं पन्थानं समति- 
कम्यास्पेयादोभिस्तदेवादनारण्यं जग्मतुः । यवाहायाभावाल- 
निमीढाख्यिनीभ्यामलुभूतचरामेव दुदेशा तावप्यजुमूतवन्तौ । 
केचिन्मनुष्यावसथमन्विष्यन्तावितस्ततश्चिरं विचेरतुः । यावत् 
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्ुस्पिपासाभ्यामर्दितौ कंठगतप्राणो संजातो तावदन्विष्यापि 
न मनुष्योचितप्रवृश्ं ददृशतुः । तत स्सुदामा एवमाह । 

'“सखामिन्नध्वपरिभ्रमेण नियोन्तीव से प्राणाः । पदात्पदमपि 
गतु न शक्रोमि । ” इत्युक्त्वा तस्प्देश्चमेवात्मनः पिवरकाननं 

मन्यमानस्सवोगस्प्र्टमूतलो भूमाबश्चयिष्ट । ततस्सुनंदनोऽन्दा- 
वश्यामापन्न तं चिरंतनश्रयं बाहूुभ्यामादाय कस्यचिद्रमणी- 

तरोरधद्छायाया निधायेवमाह । सुदामन् { क्षणमात्रमत्र दुस्स- 
हायासखिन्नमास्मान विश्रामय । मरणकथा माकार्षीः। तत 

स्पुन॑दन आहाराथेमित्ततोऽन्विष्यन् दैवयोगेन राजनिवास- 
भूतमरण्येकभागे प्राप । प्रमावतीपिता स राजा सद्यएव मित्र 

वरगण सहश्च निषण्णो भोक्तुमुद्यतः । अत्रातरे सुनंदनो 

भोक्तुमरुयत त दृष्टा बुनुक्षापीडया प्राणान वारयितुमश्चक्तो 

जीविताक्ञानिगपेक्षो खङ्घमाकृष्य तेषा पुरतः सितमन्नं बरा- 

दाहतुंकाम इदमाह । भोः क्षमख । मया भक्षणीयं तन्माज- 

क्षीरिति । राजा प्राह । कं भवान् दुभेतः एवं विध साहसं 
कतुमुदतोसि । अहोखिन्मयोदानभिज्ञः । असभ्योसि । 

सुनदनः--आथ † अहं ष्ुवातेः । एवं कतुं व्यव- 
सितोस्ि। 

एवं वादिन सुनंदनं राजा स्वागतेनाभिन॑थ “आय { 
अस्माभिस्सह भोक्तुमितो निषद्” इयनुजमाह । तथा विनय- 



यथेच्छसि २९५७ 

मधुरं भाषमाण त राजानं दृष्रा अन्ना्थिन आत्मनः पारुष्येण 
भ, ~ 

हेपितस्सापराधक्षमा प्राथेयमानस्तस्य पादयोर्निपयेवं जगाद् । 

आय ! मृखेस्य ममापराधं क्षतुमदेसि । आरण्यकानि सवोणि 

सत्वानि क्रूराणि निदयानीति सत्वा प्रथमं तथाविधपारुष्ये- 

णाहं भवत धर्षितवानस्मि । अस्मिन्नरण्ये खित्वा छनैः काटं 

यापयंतो यूय याद्श्चस्तास वा भवत । यदि कदाचिदपि 

यूय बुद्धिमन्तः यदि कदाचिदपि कल्यचिनियोणदशासाक्षिणः 

यदि कद््चिद्ग्युत्सवेषु निर्मचिताः यदि कदाचिदपि 

दुयाद्रोः युयं नेत्राभ्यामश्रु सुचथ । परेषु दुःखितेषु क्या- 

प्रदान वा जानीय । इदानीं मत्परिदेवनैजोतकारण्या- 
स्सन्तीो मयि मनुष्योचित दृक्िण्य दशेयत । तच्छत्वा 
राजाब्रवीत् ¦ ̂ प्वदुक्तनीदया सलं वयमेकद्ा भाग्यदद्यापन्ना- 

एव । सवेप्राणिभयकरेऽस्मिन्नरण्ये इदानीं वसंतोपि पुरा महान- 

गरीस्ितमनोज्ञसोधेष्वावात्साम । प्रेतनिहैरणसमये पूजागृहना- 
दितघंटारवैरसचदा्मत्रितास्स । अस्माभिवेहवो महेत्सवा 
अध्यक्षीकृताः परव्यस्नदुःखिता वयमनल्पं बाष्पमुत्सृष्टवतः । 

तस्मादस्मास्नुग्रहबुद्या आसनपारपरह्ं कुरु । यथाभिरुषित- 

मस्माभिः क्रियसाणमतिथिसत्कार स्वीकुरु । यत्ते रोचते यद्- 

स्मास्ायत्तं तत्सवं भवदौयमियवेहि । 



२९८ यथेच्छसि 

सुनंदनः--आयोः { अस्तिं कथिदुद्धो मदनुयात्रिको 
यस्तपस्वी मयि निन्योजमक्टया मामनुयच्छन्नियन्तं दृराध्वान- 
मागतः जरवेह्ञ्यसदहकृताध्वपरिभ्मेण पीडितः श्चुस्परीतस्था- 
तुमश्चक्तो मया वृक्षाधः प्रदेशे शायितः अस्मिधेजेने वने यंकचि- 
न्मनुष्यनिवासमन्विष्यता मया म ह्ाग्यवकषादायेमिश्नरा अत्र 

द्टा; । भवीह्रनुज्ञातसमिह नेतुमिच्छामि । 

राजा-- शीघ्रं गत्वा तमत्रानय । आत्वन्निवतेनं वयं 
प्रतिपाख्यतः खास्यामः । 

ततस्सुनंदनो निजशाबकायाहारमुपनेत्री खृगीव द्रुततरं 

प्राभ्य त सुदामान स्कन्धेन वहन् तत् क्षणमेवागतः । 

राजा--आये { त्वद्धारमवरोपय । 
ततस्स राजा तं बृद्धमभोजयत् । सोप्यचिरेणेव प्रत्यु 

स्नीवितः । सखास्थ्यं गमितः । 

अथ स राजा “को भवानिति ˆ त सुनदन पप्रच्छ । 

चिरन्तनप्रियसुद्टदा जयसिहस्य पुब्र इति तं ज्ञात्वा स्वरक्षणे 

निदधे । एवं सुनदनस्तद्भुलयश्च राज्ञा सह तस्मिन्नेव कानने 

सुखमूषलुः । 
जनिमीडाख्यिन्योस्तव्ागतयोर्दीषिकाटेऽनतिक्राते सुनंद्- 

नोपि तदरण्यमाजगाम । परवोक्तिरीया तौ गोपडुटीरमेकं 
चिक्रयतुः । 
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जनिमीडारुयिन्यो प्रयरण्यन्रक्षमुत्कीणोनि प्रमावती- 

नामाक्षराणि छखिखितानि प्रभावतीनामांकितानि श्ंगारगीता- 

निच दद्रा परं विस्मयाविष्टो बभूवतुः । कथमिदमल्र सभाग्यत 

इति चित्तो तावटवीमध्ये सुनदनं ददृशतुः । प्रभावती- 

दत्तसुक्तावकी च तत्कठे समदृशृयत । सुनंदनो जनिमीढवेषधा- 

रिणीं प्रभावर्ती प्रयभिज्ञातुं न शशाक । सा सङ्ृदृष्टापि स्वदा- 

क्षिण्यग्रहीभावाभ्यां तन्मनः प्रविहय यथाऽरण्यवरुक्षुवस्करेषु 

अस्या नाम मुद्रयन तत्सोदयैवणेनपराणि तद्रोल्लाकितानि 

मीतानि विरच्य गायन् । यथाकारं स निनाय तथा तन्मन 

आचक्षे । सुनदनोप्यस्य गोपयूनोस्सविखासाकारेणातिमालनं 
प्रीतो जनिमीढेनासकरत्संबभाषे 1 इयमाकृतिः प्रियायाः प्रभा- 

वलया आकरा संवद्यपि तद्राभीयं न विदत इयमन्यत । 
यतोयं जनिमीदस्खचेषटास्चु वाल्ययोवनवयोमध्यख्थतसरुणस्य यादशं 
प्रागरस्भ्यं तादृ प्रागलभ्यं धाष्टयै चादरोयत् एकदा महतीं 
रसिकता दसेयन् कंचित्कामुकयुदिहय भाषमाणोयं जनिमीदस्सु- 

नदनमेवमाह । आये { अज्ञातनामधेयः कथिदस्सदटवीमाहिड- 

मानः प्रभावतीनामाक्षरमुद्रणेन बाखबर्छाच् दूषयति । तरुरा- 

खाप्रपव्राणि गेयाधिष्ठितानि करोति । प्रभावतीगुणकथनपसाः 

करुणरसप्रधाना गीतीः गोपङ्कटीरेषु निदधाति । एतत् सवं प्रमा- 
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वतीगुणबणेनपरतयोपक्रियते । यद्यह् तं कामुकं जानीया तदा 

तद्नुरागोपक्रमपर कंचिदुपायमुपदेक््यामि । 

ततस्युनदनो जनिमीढमेवमाह् । त्वयोक्तस्सकामुकोऽह- 

मेव । इलयभ्युपगम्य तदुक्त तदनुरागप्रतीकार पप्रच्छ जनि- 

मीढेन चितितोऽनुसगप्रतीकासेपायो ऽयमेव । यसय् सुनद्- 

नेन तेषा निवासमूतं कुटीर प्रयागतनव्यामिति ततो जनिमीढ 
एवमाह । अहं प्रभावतीबदान्मण्न दरछयामि । स तावस्रभा- 
वतीमिव मामभ्यथेय यावत्कामेन हेपितो भवसि । तावदहं 

प्रियेषु सखैरिणीना विरक्ता गीतीस्ते प्रदशेयितुमनुक्रमिष्ये । 
युष्मदनुरःग प्रतिकलं मया चितित उपायोयमिति । सु्न॑द्र 
एतन्नातीव शदे ¡ तथापि प्रयह जनिमीदस्य गह गतुं 

परिहासोपासय कतु चानुमेने। यथानुमतं खनंदनः प्रतिदिनं जनि- 
मीढाख्यिन्यो द्रं तन्मदिरं जगाम । गोपं जनिमीटं खप्रिया 
प्रभावतीं चक्रे । प्रायो रोके विवाहास्राकन्याना प्राथेयितासो 

विखासिनो युवानो वधूमनोरजनाथे यानि चाटुवाक्यानि 
प्रयुंजते ताम्यन्वहं सुनंदनस्तव्सनिधो बभाषे । जनिमीटदष्े- 
नानेनोपायेन नदनस्य प्रभावतीगतानुयगो केदातोपि चिकि- 

स्सित इव नाव्रभों । 

तच््वतोऽयं जनिमीढ एव स्द्यिताप्रभावतीति स्वप्रेय- 

जानन्सुनेदनएतव्सवे परिस इति मन्वानोऽपि मनोगतनिखि- 
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खोत्कंडातिवेदकवचनोपन्यासावसरखामेन जनिर्मीटस्येव खचा- 

पल्यमपि भृशं समतपैयत् । एतास्सवो अनुरागवाच उचितं 
जनं रक्षीचरटयेव प्रदत्ता इति परिदासरदस्यं ज्ञात्व! सतुतोष । 

एवं सुनंदनस्येतयोस्सवासे वहूकाटस्सुखमपययौ । 
सोशील्यवत्या सयिनी जनिमीढस्य सुनंदनमेत्री सुखम्रदामूदिति 
ज्ञात्वा तस्य खेच्छावरृत्तिमन्वमोदत परिहासप्राथनाया व्याघृन्ता 
आसीत् । सुनदनमुखात्परिज्ञातनिवासस्य राज्ञः पितुः पुरत 

आत्मान प्रभावतीति प्रकश््यतामिति जनिमीढ बोधयितुमष्य- 

नाखापराभूत् । 

अथैकदा राजा नयनविषयीभूतं जनिमीढमाभाष्य तद्- 
न्वयनामनी पप्रच्छ । मवानिवादहमपि सद्वशजातएवास्मीति वदतं 

तं श्वा सज स्मितमकसोत्। यतस्मचारुदरेनो गोपयुवा राजवं- 

रोरपन्न इति शका तस्य राज्ञ मनसि नोदियाय । 

ततस्स युवा रज्ञे सखरहस्यमुद्धाटयितुमनिच्छन तूष्णीं सितः । 

अथेकदा प्रत्यूुपसमय उत्थाय सुनंद्नो निवेर्तितकाल्य- 
छसो यथा पूवं जनिमीढद्लेनाय गच्छन् मन्येमागंकालाहि- 
भोगवेष्टितकंठं भूतरमधिशय्य निद्राणं कंचित्पुरुषमद्राक्षीत् । 

प्रयासीदतं सुन॑दनं दृष्टा सर्द॑दशको गुस्मान्तारितरशनेरपासपेत्। 
ततस्सुनंदनो नेदिष्ठो भूत्वा सुप्र मतं बा सिहानमक्षयंतीति ज्ञातव- 
तया माजौख्जागरूकतासवर्ञ्य निद्वितस्यासय प्रबोधावसरं 
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प्रतीक्षमाणस्तदुपरिपतनायता नतशिरधरामेकां सिहीमपश््यत् । 

सपेषचाननोत्याद्धिपदयादेनं नि्तारयितुं दैवपरेषित इवागतस्तत्र 
सनन्दनः । समीपं गत्वा सुनंदनेन तन्मुखे सम्यक्परीष्षिते 

पूवेमेकदा तमश्चिना दग्धुं यः प्रायतत सए्वायमरिसिहस्तस्य 
ज्येभ्राता । पूवेवेरस्मरणेन कोपोरीपितमानसस्पुनदनो भातरं 
श्ापदाहाराय परिलयक्तुं प्रथममिच्छन्नपि पश्चाद्धादरबाव्सस्य- 

सोरीस्याभ्या प्रशमितकोपेद्रिकः कपाणमाकृष्य सिदहीं द्विषा 
खडितवान् । अपितु सिदीवधात् पूवं तस्या निशातनखक्कख्शि- 
विदारिते कबाहुरभूत् । 

सुन॑दने सिया ॒युद्धति सति प्रबुद्धोऽरिसिदो मयो 
पुरा विप्रकृतो मदनुजस्सुन॑दन एवेदानीं खप्राणव्ययमप्यगी- 

करय सरल्युमुखान्मां निरमोष्यदिति ज्ञात्वा पश्चत्तापसंयुक्तो 
रन्ञितोऽमूत् । अथ तत्पादयोर्निपद्याभ्रूणि विमुंचन्नात्मकृतान्स- 
वोनपराधान क्षूतु तमभ्यर्थितवान् । सुनंदनोपि जाताचुश्चयं 
श्रात्तरं वीत्य प्रमुदितस्तं चक्षमे तावन्योन्यं परिषस्वजाते । 

अरिरसिंहो रातृजिघासयेवाघ्रागतोपि प्राचीनदुञचद्धि विहाय 
ततः प्रश्रयनुजञे बास्तवीं भरादश्रीतिमुवाह् । 

सिदप्रहारश्षतबाहूबेहुत्र्तक्षरणास्सुनन्दनो बख्हानिम- 
वाप्य जनिमीहं द्रष्टुं खयं गंतुमक्षमो मस्यापतितमुपष्वं तस्मै 
निवेदयति" भरातरमादिदेद्च । 
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अथ सुनेदनभ्राता अरिसिहस्तथेयगीकृय जनिमीढा- 
छथिन्याबुपगम्य सुनंदनस्य सिंहेन प्रहृत्तं घोरसं्रामं इंश्वरानु- 
ग्रहेणास्मनोविपद्टिमोचनमियेतत्छवं वृत्तातं ताभ्या न्यवेदयत् । 
कथाते ८८ अहं सुन॑दनस् भ्येठसोदरोऽस्मि । तस्मिन्नहं पूवमा- 

स्सथैमुत्सृञ्य प्रीयार्वरव । ” इयवदत् । 

अरिसिहो भ्रातरि खकृतापराधेभ्योयं श्चके प्रका्ित- 

वान्सक्लोक आन्छयिन्या हृदि तथा गाढ ङ्ड्धपद्मासीद्यथा 
तद्वातीश्रवणस्तमनंतरमेव तस्मिन्नन्वरञ्यत् । निजवेकञ्यनिवेद्- 

नेन जानाचुकंपामिव ता ज्ञात्वाऽरिसिहोपि तस्यामनुरक्तोऽ- 
भूत् । एवमरििहाख्यिन्योहयरुष्षितगतावनुरागे आक्रामति 

सति अरिसिदहस्सुनदनं सिंहेन क्षतं जनिमीटढाय न्यवेदयत् । स 

एतद्वातोश्रवणेन दुःखाङ्कुखमानसो मूर्छितो न्यपतन् । पुनटे्ध- 
संज्ञो भावनापरिकल्मितप्रभाववी श्ीटेनाहभिमा कपटभूरछ 
गताोस्मीलयभिनीयारिसिहमेवमाह । त्रूहि युष्मद्धातरं कथमहं 

आत्मानं मूर्छितमिवादशेयम् । तथाप्यरिसिंहस्तस्य सुखवैवर्ण्येन 
सस्यं मूर्छित इति मस्वा तस्य यूनो दौवैल्येन विस्मित इद्- 
माह । यदि स्व॑ मूछ्लोभिनयमकसोस्तर्दिं सखसखचित्तो भव । 
आत्मानं पुरुषमिव दरौय । 

जनिमीढः--आये { तथैव करिष्यामि । अपितु मया 
क (क तत्वतो किया भवितव्यम् । एवमरिसिहध्िरमत्रैवैताभ्या सह 
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भाषमाण आसीत् । अंते गृह प्रति निद्स्यसोद्रेण समागत- 

स्सवमुदन्तजातं तस्मायाचख्या वित्थम् । अरिर्चिहः । “भ्रातः ! 

सुनंदनो भुजे सिदेन गाढ प्रहत इति मत्तशश्रुत्वा जनिभीहो 

मूञ्ोमवाप । प्रथमद्शोनसमयेपि तस्य खसा आल्यिनी त्वहुर- 
वख्थां मयि निवेदयति सति मदारापं सावधानं श्रुत्वा मम 
चक्षुः प्रीतिमवधेयत् । अहमपि तस्यामनुरक्तोस्मि ! तस्मात्ता- 

मव्य परिणीयाहसपि गोपो मूर्वा तया सहालैवारण्ये निवसामि। 
ततो मम दायं विभज्य देहीति।” सुन॑दनः । महान्मे परितोषः, 

ममाष्येतत्सम्पतमेव । खः प्रभाते युष्पत्परिणयोत्सबो निवेते- 
नीयः । सपरिवारं राजानमामंत्रयामि । सत्पाणिप्रहणमगीकु 
गोपप्रिया गत्वा अनुनय । इदानीं सा एकाकिनी खिता । 

ततोऽरिसिह आख्यिनीमविधं जगाम । जनिमीटोपि सिन 
्रहतस्य सुनद्नस्यानामयता ज्ञातुं तदतिकं गतः । अरिसिह- 

खयिन्योहेठात्संभूतमन्य)न्यानुरागमुदिश्य जनिमीदेन सह 
भाषमाणस्सुनेदन एवमाह । शः प्रभाते परिणयमंगीकतुं 
युष्मसियां प्रोत्साहयति मम॒ ातस्मुपादिश्यम् । सोपि 
तत्सन्निधिं प्रोषितः । अहमपि प्रियां प्रभावतीं परिणेतु बख्वदु- 

त्कंठितास्मि । 

जनिमीटोप्येतत्संबिधानमलयथमभिर्नदन्निदमाह । यदि 
सयं सुनंदनस्य प्रभावलयामनुरागोऽल्ि तर्हिं स युवा पृणेकामोऽ- 



यथेच्छसि ३०५ 

स्तु । यतरश्चः प्रभाते साक्षाखभावतीमेव दशेयितुमुद्ुजे । 
तयापि सुन॑दनः परिणेतव्य । जनिमीड एव प्रमावती भबे- 

दियद्धताभासं कतुमतिसुकरमपि जनिमीढ मातुलान् शिकषि- 
तेद्रजाल्विद्यामादहास्म्येनाहं प्रभावतीमिहानेतु प्रभवामीति सम- 

्थितवान् 1 
प्रभावतीदह्ोनोत्कठितोऽयं सुनदनो जनिमीदटप्रतिश्चतार्थे 

संशयाल्ुजेनिमीटमिदमप्रच्छन् । कि सव सयं ब्रवीपि । 

जनिमीटः--मत्यमेव । जीवितेन शपामि ते । प्रभावतीं 

अः परिणेतुभिच्छसि वेद्ररयोग्यं बेषमाद्धातु भवान् । विवा- 

दोत्सवदृजेनाय समित्रगणं पार्थिवमपि सन्निधापयतु । अवह्य- 
मागमिष्ययल प्रभावती । 

अथ पर्दयुः प्रातरेवारिसिह आडयिन्यास्सम्मतिमधि- 
गम्य तया मह् साजसन्निविमियाय । सुनन्द्नोऽपि तावन्व- 

यान् । एतद्धिवाहद्वयं यथाविध्यतुष्ातु सर्वेषु सम्मिचितेषु 

४ अद्याप्येकंव वधूदृङयते । अपरा वधू छत आगमिष्यति ? 

कुत वतेते ? इति वेस्मयवितकोङ्कढमानसाः । ज निमीद- 

रसुनन्दनं परिहसित कचित्कपटप्रवन्धमालोचयतीति बहवो 

मेनिरे । 

अथ राजा स्वदुहितैवानया विधय! विवोह्ुमानेत- 
ज्येति श्रुत्वा प्रतिश्रुताथनिवेहणे स ॒गोपयुवा जनिसीटस्समभ 

18.68 -20 
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इति ˆ कि त्वमविश्वमीरिति । सुनन्दनमन्वयुंक्त । तदुपरि 
सुनन्ठनेपि ८ न किमपि वक्तुमहं जाने इति प्र्युत्तरं वदति 
सति जनिमीढः प्रविश्य राजान वील्येद्मुवाच । राजन् ! 

सनन्दनेन पतिवती भवितुं दुहितरमनुजानासि । 

राजा--यदि मम राज्यमग्यस्िचेत्ते न सह् तां जामात्रे 

दातुमिच्छामि । सनन्दनाभिमुखी भूत्वा ^° जनिमीढएव माह) 

यदि सा इहानेष्यते कि ता नून परिणेष्यसि । 

सुनन्दनः- ममापि स एव मनोरथः । 

अथ जनिर्म डालयिन्यौ बदहिजग्मतुः । जनिर्माटश्ि- 

राद्धं पुरुषवेषमवराप्य यथोचितं यथापूवे वधूनेपभ्यमाधायेद्र- 
जाख्विदययासामश्ये विनैव प्रभावती संवृत्ता । आखयिन्यपि 
जानपद्वधूपारेधानयुन्मुच्य राजावरोधवधूचितानि मदाह्यीणि 
वासांस्याभरणानि चामोन्य सुकरं सुरीखपरिणता । जनिमी- 

टारयिन्योगरंहगमनसमये सजा सनन्दनं हृष्टा ^ अय गोप- 

युवा रूपसंपदा मम दुहितर प्रभावतीमनुहरतीति मन्ये | 

किं भवान्मन्यसे  इयवद्त् । तयोराकारस्षवादो मयापि 
छष्धित इपि सनन्दनः प्रयवोचत् । 

अय विवाददृर्शनाथं समवेतेषु सर्वेषु कथं वेद॒ परिण- 

मेदिति निश्रृतं चिन्तयत्सु परमाश्चयेमावहन्यौ सुश्षीखप्रभा- 
वलौ खवखरूपेण बिवाहमण्टपं प्रविविशतुः । इन्द्रनाठिद्या- 
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प्रभावेनैवाहमतव्रानीतास्मीति वदन्ती प्रमावती पितुः पादयो- 
निप कग पग्रच्छ । दठादष्टिपथं गता तामवलोक्य तत्र 

यास्स्व विस्मयोत्फुहटनयना इद्रनाख्माहास्म्यनैवं संबृत्तमितिं 

निधिक्युः । ततः प्रभावती वास्वचापस्य परियस्य आत्मनो 

विवासनप्रकारं गोपवेपधास्णेनारण्ये निवासस्युश्चीखयास्तद्चु- 

याने चेयेतत्सवं घरत्तात पित्रे निवेदयामास। 
राजा-- तस्याः परिणयाय खखवदत्तपूवोमनुमतिमिदानीं 

टृदीचकार । सुरीलाप्रभावययोः पाणी यथाक्रमं युगपदेवारि- 

मिहस्ुनदनाभ्या जगृहाते । उचितरेकिकवाह्यशोभाडं बरवर्जि- 

तोपि तेपा विबाहोतंछबदिवससतस्मिन्नरण्ये सैपा प्रहषेजनको 

वभूव ¦ नूतनवधूवरसदहिनेपु तत्र स्तेषु सर्वेषु वृक्षच्छाया 

निपीय मृष्ान्नानि भक्ष्यन्सु दुहिदसमागमेन जामाचरखभेन च 

राज्ञि आर्चदसागरो परिष्रवमाने प्रदरापद्टतं राज्यं पुनाराज्ञे 
प्रयर्पितमिति संतोषवातां रस्मै निवेदयितुं तद्नुजेन विष्टो 
दुतस्सं्राप्नः । 

राज्यापहारी अस्य राता प्रद्रस्स्वदुहितुस्सरीखाया 
अरण्यगमनेन थं कुदः प्रोषित ज्येषभ्रातरं द्रष्टुं वहवस्सत्पु- 
खषा अदेनारण्यमनुदिनं गच्छतीति श्रुत्वा “भविपद्रतोप्यरण्यं 
प्रपन्नो्ययं वराकः पौरेः पूज्यत इलयनत्पाभ्यसूयः प्रदरो महतीं 
चमूमादाय सपरिवार भ्रातरं निहन्तुमदैनारण्यं प्रतस्थे। अघटि- 
तधटनापरीयस इश्वरसकस्पादस्य दुरात्मनः पापस्तंकस्पः विप- 
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यस्त; । यतस्तस्मिन्नदनारण्यपरिसरमुपसपेति सति कंचित्तपो- 
धनमद्राक्षीत् । स तेन सह चिरं सख्पन्नास्त । तत्संवादे ससा- 
रस्यासारता विभवस्य नश्रता दारपुत्रादिसंगतेस्सोदामिनीस्फ़- 
रणचचरता सत्पुरुषसंबासमाहात्स्यं च तेन चिरं बोधितथिकी- 
षिताद्धाव़रवधरूपपापाद्कांडे बिनिर्वातितमानसो बभूव । ततः 
प्रभति जातानुश्चयः अन्यायाक्रातं राज्य परिलयञ्य बने वस- 
न्नायुरशेष मीश्राराधनेन यापयितुं निश्चिकाय । बछूदृपहतं 
श्रातरराञ्यं तस्म प्रयप्य विपद्रधूना आबुजीविनां भक्तानां 
द्रविणजातं सद्पहत तेषां पुनदेदामीति निधिय प्रथम दृतं 
प्राहिणोत् । 

अतर्कितोपनतेषा हपेवातो बिवाहमहोत्सवसमये प्राप्न 
तया तच्र याना सवैषा महान्तं प्रहषमजनयत् । अनेनाभ्युद्- 
येन सुशीरखप्रभावतीसभिन्चद् । एवं प्रभावती पुनः पिवृराञ्या- 
धिगमेन तद्राञ्यस्य खामिनी बभूव । एवं तयोभेगिन्यारसूया- 

र, रहिता परस्परीतिरवधेत । 

निज विभवं परियभ्यदारसुतादिकमनादय निजसोख्य- 
मविगणय्य तेन सह् बवनमनुयातान्विधेयाननुजीविनस्सत्कतुं 
राज्ञा अवसरो ख्यः । तदृनुत्रताएते तेन सदाुभूतविपदन्ञा 
अपि चरमे प्रमोदनिभेरानवोन्मिषद्धिभवानि निज्मदिराणि 
प्राप्यं खजनेस्सेगताः पर हषे टेभिरे । 

यथेच्छसि समप्रम् 
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॥ विरोचननगरीसुजनदहयम् ॥ 
(7 ४४० अहत. ६ 0 “२० ) 

आसीन्निजविभवाधः कृतराजराजनगरी विसेचननगरी 
नाम पुरी । तत्र प्रतिवसतिस्म समतिकामपाख्नामानौ हौ 
युवानौ । तयोश्चिरास्ावर्म॑त गाढतमािच्छिन्नमैली । ताबुभा- 
वेकत्र विद्याभ्यासमङ्करवाम् । स्वस्वकायैनि्भसेनानंतर रन्ध 
क्षणो परस्परसंखछपेन विश्रान्तिवेच्म निन्यतुः । यदा कदू 
वा कामपालो मित्नपाश्चं विहाय तन्नगरवास्तव्यां निजवह्टभी 
कृता मालिनीनाश्नीं कोंचिसरमदा द्रु गच्छति स्म । प्रियादशी- 
नाय कामपार्स्य गतागतानि तस्यानुरागप्रकाश्चनं च 
सुमतिनोन्वमोद्त ¦ अस्मिननेकस्मिन्विषयएव तौ भिन्नौ । यत- 
स्सुमतिमद्नन्यापारपराड्मुखतया सर्वदा प्रियसु्टदा वण्थमाना 
माच्नीसंबधिनीः कथार्नोतुं जातरनिर्वैद्स्तं परिजदास । 
मृटुवचोभिरेब कामच्रत्ति निनिद् । वबनितानुरागपरव- 
रस्य तव॒ सभयोककंठावस्थायाममेदं सुखस्वेच्छाजीवनमेवाति- 
मालत सुखकरमिति समथेयस्तादटगिद्वियचापस्येनास्पदीक्धिय- 
माणमात्मानं न कदाचिदिच्छासीयसकरल्गाद् । 

अथेवं गच्छति कारे एकदा सुमतिः प्रभातस्तमये 
[कन कामपाख्मुपगम्य ^" महि्रापुरी जिगमिषोरैम प्रबासदौस- 
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नस्यं त्वया कचित्काङं सोढव्यम्  इयकथयत् । सोपि मिच्र- 

विरहमसहमानस्तं प्रथानान्निवारयितुं वर्ह\रुपपत्तीः परिकर्प्य 

चिरं वादमकरोत् तथापि सुमतिस्तदुक्तीस्िरस्कृय एवमाह । 

«८ वयस्य { कामपार { मा मोपरोत्सीः । अनुजानीहि मा 

देशातरगमनाय । तुन्दपरिग्रजस्सन्गृहावस्थानेन मम यौवनं 

जरयितुं नेच्छामि । गृहे निद्राक्वो युनः प्रायश्चस्सवेदा परि- 
हासकथासक्ता बृवाकाङ यापयति । मारीनीमधुरनयना 

तावखोकनवागुरास्ु हरिणायमानचित्तच्रात्तिने भवसि चेद्धिदेशी- 
याद्भुतवस्स्ववलोकनङ्कुतूह 2 चेत्तव मनो मामनुगतुं भवन्तं 
प्राथेये ५५ कामिन्यनु रागरुपरस्सन्गृहेवतिष्ठसि चेखकाम सफल- 

कामो भव?। इसि परस्परं प्रीतिवचनानि व्यविहरंतौ ताबन्यो- 
न्य विजहतुः । 

कामपाठः--““वयस्य सुमते रिवास्ते पन्थानस्संतु । 

विदेशे यक्तिचिचित्ताकथेकं वस्तु दृष चेन्मामपि स्मर । त्वद्नु- 
मूयमानसौख्ये मामप्यक्चभाजं गणयति" । प्रिययै माछिन्ये 
अनगरेखं छिखित्वा चेच्या प्रेपायितुं समुद्यतं मि्लमप्रच्छय 

तस्मिन् दिनएव सुमतिमेदिक्रानगरी प्रतस्ये । यथा कामपाल- 

स्तस्यामनुरक्तस्सापि तस्मिस्तथानुस्कता । तथापि सा आत्मनोऽ 

त्युदारभरकृतितया सुखेन परस्य वश वदा मवितुसभिजातकन्य- 

कानामनहैमियमन्यत । तस्मात्सा कामपार्स्य रागघत्तिम 
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जानती वहिशयती तस्रणयप्रार्थनागीकारे तस्याधिकसतापं 

जनयामास ! खचेश्वा छासितयाऽनीता कामपाङ्स्य पलिकं 

न प्रतिजग्राह । प्रस्युत तत्साश्चाहेलानयनाद्धेतोस्ता चेदीं विनि 

स्वगृह द्रहि्तुमादिश्चत् । तथापि पविका!गत वघरत्तातं ज्ञातु- 
कामः ना पुनहचब्दापयामास । तस्यामागतायामेवमाह सा । 

सिते { इदानीं कियती बेख? । ततो खासिता “इयं 

वेटाधिगमाद्धिकनरं पविका वाचयितुं अभिरुषिततवती ” इति 

संख्य तस्याः प्रहनस्योत्तरमदत्वा निरस्ता पल्लिका पुनरदात् । 

तदुपरि माञ्नी “५ ज्य मे वुनिष्या मन्मनोगतं परीकषितुका- 
मेवेवं विधं स्वातञ्यमवख्वते ” इति सुसक्रुद्धा तत्पतरिकामा- 
दाय खंडशो विद्ये भूतर्ऽवाकिरत् । पुनस्ता गृहादपसास्या- 
मास । अथ वदहिगेच्छन्वी रसिता विदारितपलिकाशकडानि 

भूमो प्रकीणोनि संचेतुमुपचक्रमे । तत्पत्िकाश्षकलख्नाश्चमनि- 
च्छन्ती मािनी कृतककोपेनेव मवोचत् । ^" त्वमपेहि 1 तानि 

तत्रैव संतु । मा पुनः प्रकोपयितु तान्यंगुकछाभिः परागरस- 
सीति "ˆ । अथ माखिनीं पच्चिका शाकानि यथाशक्ति स्य- 

समाहतुमारेभे । प्रथम यथाक्रमं समाहृतद्कण्षु सा एतान्य 

क्षराण्यपदयत् । ^ कामद्यरत्रणतः कामपाङ इति ततः 

कमेण संचितेभ्यरराकरेभ्यस्तस्यानुरागनिवेदकान्यन्यानि वचा- 

स्युपरुभ्य तदुर्थं दीघं मनि चितयित्वा बिरूपंती रणितं जनं 
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पयकिकायामिव तं जनं मम हृदयपुडरीके निवेशयामीति तेभ्य- 
रसकरेभ्यः प्रतिश्रुय तद्भणविरोपणायेव तान्यसकृच्चुचुँब । 

एवं सा शौशवचापस्यमवटंडय चिरं वैरश्षकरैस्सलपन्ती 
आसीन् । ततस्तबोणि शकटानि सन्विय पत्रिकागत कृत्स 

वृत्तान्तमुपर्ब्धुमश्चक्ता तादशमधुरवचनोपन्यासायाः पच्रि- 

काया विव्वंसने आस्मनोऽविमृयकारित्वमङ्रतवेदित्वं च सुहु- 

विनिन्दन्ती दृयमानमानसा तत्तोऽधिकतयरानु रागसूचकपद्प्रयोग- 
बहू पत्रिकामेकां कामपालाय रिङेल कामपार्स्वसरेखस्यानु- 

कूखप्ररयुत्तरं दधतीमेना पत्रिका वीत्य भृशं तुतोष । ता वाचय- 

ननित्थं जगज । “ अहो मधुरोऽस्या भावबन्धः । अद्ये मधुरो 
वचनोपन्यासः । मधुर मे जीवित । एवमानन्दमहोदधघौ 
मज्ञनोन्मजनानि कुबोणस्सः । “° पुत्र { किमेतद्वाचयसि " 

इति प्रच्छता पित्रा सध्ये प्रतिवद्ध॒ आसीत् । कामपाडः । 
ष, @ 

तात { महिच्छपुरं गतेन मस्ियवयस्येन सुमतिना प्रोषितेयं 
पच्चनिका । 

पिता ! सकृदेहि मे तत्पवं । तच्रत्योदन्तमहमपि बाच- 
यामि । 

कासमपाखः । भयं नाटयन् । तार { न को्यब वातो- 
विोषः । मम मिल्लमेव लिखति । “५ अहं मदिक्ापुराधीशितुः 
्रीतिपा्मासम् स निलयं मय्यभ्युपपत्ति दृशेयति । त्वमपि 
ममर्धेस्सहमागी भवेयमिख्पामीः'ति ¦ 
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पिता । पुत्र { कथं भवान्मन्यते ततपाथनाम् } 
कामपाखः--तात † भवचित्तानुबतेनपरोय जनः । न 

तु मित्रप्राथेनापराधीनः । 

अत्रान्तरे कामपाख्स्य पिता केनचिदृघ्रेन सह॒ एतस- 

कृतविपयमेव भापमाणस्तेनैव मुक्तः ¡1 ०.आये { कि तव पुत्र 

प्राप्रयोवनं गृहएवावखातुमनुमन्यसे । इतरे बहवो निजपुबाच 

तत्सवयसो गौरवरसंपादनाय विदेश प्रेपयन्ति । केचिदैश्वथकामा- 
स्सद्रामेभ्यो ययुः । अपरे समुद्रेदविष्ठानन्तरीपान्परकाशयिलुं 
जगमुः । केचन विदेशखितपाटश्चारासु चिद्याधिगमाय प्रत- 

स्थिरे । पर्य त्वन्पुत्रमित्रं सुमतिरपि मदिक्पुरवपस्य सभा 

जगाम । भवन्धूनुरपि पूर्वौक्तेु यत्किचिद्पि कतौ क्षम एव । 
तस्मान्स वाधके सुख जीवितुमिच्छति चेत्सवेकर्मक्षमे यौवने 
तस्य गृह्यवखितिनेश्रेयस्करी “ 

अयमाप्रोपदेश्ोऽवदयं कतेव्य इति कामपालस्य पिता 

अमंसत । सुमतिप्राथनानुरोवेन च्वपुल्वं मदिव्छानगरे प्रेषयितुं 

निरचिन्वत । आत्मन आकस्मिकपरिच्छेदहेतुमविवरण्वन्सखत- 
नूजे जनकःचिताधिकारं विनियुजन सएव मब्रवीत् । मत्स- 

ङस्पोऽपि सुमवीच्छामेवानु सरवि । एतद्रचनाकणैनेन विस्मया- 

विष्टं पुत्र दृष्टा “वत्स महिकापुरधीश्चस्य सभाम् कंचित्काटं 
त्वमाश्रयेरिति मम हठाल्छृतामाज्ञा श्रुत्वा विस्मयाङ्कखो माऽमूः । 
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यतो मया यदाज्ञघ्ं तच्वयाबहयमाचरणीय । न तत्पयेनुयोज्यं 

श्वस्सज्ां भव प्र्यानाय । विकस्पानि मा वद् यतोहमनति 

क्रमणीयादेदा.”” इति । निजाज्ञोहधवनासहिष्णोजञनकस्य बचन- 

निषेधादुपयोगो नास्तीति निश्चि प्रियानंगश्ेखा निगृह्य पित- 
येसलयप्रतिपाद्नरूपापराधादुपलितग्रियाधिरदेण नितात विषण्ण 
आत्मनः अविमर्यकारित्व महर्निनिद् । 

अथ मायिनी कामपाङ्खयय दीघेप्रवासदुःख मनसि 

बिचिलय तस्मिन्पूबोनाद्रं तलयाज । तौ परस्परविरहसमाङ्ल- 
चित्तो सविपाद परस्परमाघ्रच्छव परस्पराविस्मरणाथं वहून् 
रापथाश्चक्रतुः । अगुकछीयकविनिमयं चक्रतुः । एवमतिकरच्छण 
प्रियाभ्यनुज्ञातः कामपारो मिलनिवासमूत मदिच्छापुरं प्रतस्थे । 
कामपाख्स्य म्रपाविज्ञापनानुगुण्येन सुमतिमेहि>ेशस्य प्रसाद्- 

पालमभूत् । अथापरो व्यतिकरस्सबभूव । तं कामपारुस्खप्रेपि 
नाजानात् । यः कामपास्य कामवृत्ति पुरा निनिद् सोपि 

सुमतिरेदानी स्वा्ह॑कारदेतुं स्वस्वानञ्यं परियञ्य कामपाछ 

इव कामुक आसीत् । अहं सवेदा कामविकारदुस्य इति प्रग- 

ल्भमानस्य सुमतमनसः कयािद्बख्या विृतिरुदपादीति 
्रोतणामाश्चयेमाबहत् 1 मद्िच्ठापुसधीश्चस्य दुहिता शीख्वलय- 

भिधाना तद्धिकारहेतुरासात् । सापि तस्मिन्व द्रमाव।ऽभूत् । 
तयोः परस्परानुरागं महिक्पुराधीशो न विवेद् । यतस्स राजा 
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तस्मिन्करृतव्रसादाप्यनुदिन स्वमन्द्रि आति “यं मराहयच्चपि तूये- 

नाश्ने कस्मैचिद्य॒ने राजवछभाय खदुहितरं दातुमेच्छत् । खुम- 
तिरि नासौ विवेकी गुणवान् । ततस्सक्षीख्वये नारोचत । 

अथेकदा एकामिषाभिलखापषितयाप्रतिस्प्धिनावेतो इमास 

रसीख्वतीं द्रुं जग्मतुः । सुमतिसनूर्यो्छतानि सवोणि वचासि 
परिदासन्िपन त्ठाव्छृमारीमदिरं प्रविष्ेन राज्ञा च्ञ 

प्रियमिव्रस्य कामपाङस्यागसनवातां वितः राजानमिदमु- 
वाच । महाराज { मम वाल्यमिर्रमिमा पुरीमागतः । त ्धुसस्क- 

ठितोम्मि । कामपाट्नामासौ मम प्रियसुहृदेतावेत काठमित- 

स्ततः पयेटनपरोपि मनोज्गुणसंपदा जरीरसेछवेन बुदिङ्कश- 

खता च मामति । तादृशः काठ सुष्टूपयोस्यति चेःहवा- 

दख प्रभूणा परणेद्यापां भवेन् । 
राजा--वत्से गीट्वति { नूय { युवामेव नूतनागत- 

मतियि सत्छरुरुत । राज्ञि एवं ब्रुवति सति कामपाखोपि तत्रा- 
जगाम । आगतं प्रियमित्ल वीक्ष्य स॒मतिस्ससंभ्रमयुत्थाय 

सखागतं निवेद्य परिप्वञ्य कुराख्वातोनुयोगादिना समान्य 

तत्समागसेन परा निति स्मे । शीख्वये तं प्रदृश्य इदमाह । 
(+ अ. 

आर्ये { इममपि मामिव भवययाः दास्यपदे अभिषेक्तुमनुगरृहाण । 

अथ सुमतिकामपार, शीख्वती माषच्छय स्रावसथ 
गत्वा तन्रैकातेऽवस्िनौ । तदा सुमतिः कामपार दृष्टा इदं 
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पप्रच्छ । ८ वयस्य कुत आगतोसि । प्रियाविरद्खेढमप्यपरि- 

गणय्य कथमेवं ते मनः प्रवासङ्केशसहनाय बद्धश्रद्धमासीत् । 

अपिं कुशलिनी मादिनी । त्वयि कथं वतेते तस्या अनुरागः । 

कामपाङ्ः--बयस्य सत्कामकथाश्रवणेन मवांश्चिरं 

निर्विण्णः ! कामकथा न ते प्रीतिमाबहतीति सुष्ुह जने । 

सुमतिः--प्रियवयस्य † कमपारङ { ससुमतिरिदानीं 

गतः । अपरस्संवरत्तोस्मि । अहं पुरा संक्तसंगो सतिरिव काम- 

वृत्तिमदेषम् । सन्निदितः काम इदानीं मयि बेरनियोतनाय 
मन्नत्रेभ्यो निद्रामपजहार । सल कामपार { च्रिशुवनेकवीरः 
खलु कंद्पेः । सबलोकमोन्रिमालाकृताज्ञः 1 इदानीं मा निवत 
यितुमाप्रोपदेशेनिस्थकः । दूरं विश्लिप्तोहं तेन । कामएव सकल- 
पुरुषाथसारतम इति मे निश्चयः । इदानीं श्गाररसं विना 
नान्यद्रौचते मे । कामकथाप्ररसगेनादहारं निद्र ब परियजे- 

यम् । सुमतेमनसि रगछरतविक्रियाभ्युपगमः कामपालस्य 
नहान्विजय अ{सीत् । सुमतिः कामपाढं सुद्टच्छब्देन व्याह 
नैच्छत् 1 यतस्ताभ्यामिदानीं स्तूयमानः कुसमायुधस्तस्य मनः 

प्रविश्य कीडन्नासीत् । एतावतं कारं निव्योजमेच्या उदाहरण- 

मूतः कामपाख्डकीङ्वती सचृदशेनेन कपटारायरराटशच सं 
वृत्तः । शीख्वरीप्रथमदरोनेन माखिनीगतानुरागस्सवेस्खप्रर्ट- 

पदाथे इवेकपदे तिरोवभूव । चिरप्रृदधसुमतिमेन्यपि शीख्वती- 



विरोचननभरीसुजनद्रयम् ३१९ 

चित्ताकषणे यतमानं कामपारं निवारयितुं न शश्चाक । प्राय- 
जस्सत्खमभावा अपथत्रव्ास्म॑तो यदाचरितुमभ्यस्तास्तदेवाय- 
माचरितुमयतत } माठिनीगतानुराग परिदयञ्य सुमतेः प्रतिस्प- 
पभिवनास्ाग्वहून्संजयानगाहत । अंततः पूवौनुरागं निरस्य 
विवनितानु्नयो नूननप्राथेनापरतंनो ऽभूत् । ततस्पुमतीरहाकषि 
सीख्वनीकटाक्षमपादननिभित्तां स्वां क्था तखिनूराज्ञे तोप 
कामपालाय कथयित्वा पुनर्येवमाह् । बृद्धस्तप्िता आवयो- 
विवाह नागीकरिप्यनीति नैराहयेनास्या निश्चायामेव पिद्रमवन 
परिलयज्य मया साधे म॑घानाभिध नगरमागंतन्यमिति शओील- 
वृतीमहं प्रयवोधयम् । एका रज्जविनिर्मितनिरेश्रेणिकं तसे 
प्रदृरये अम्या निचि ममुपस्धितेन्धकारे पित्रसौधस्य व।ताय- 
नपूम्रौ निगतुमियं निश्रेणिका सहाय करिष्यतीति मत्वा 
ताम्यत्रास्धापयम् । 

अथ कामपालो भिघ्रस्य सवमेतद्रहस्यधततातं श्रुत्वा 
राजानिकटं गत्वा राज्ञे निवेदयामीति निरणैषीत् । सदच्छद्या- 
तारतोय रेषु; कामपाल्स्ता कथा प्रौटरीत्या कथयितुमारेमे । 
“महाराज मेत्रीधमेमातनिय देव पादाना पुरतो यत्किचित्निगृहनी- 
यमपि मया प्रकाडशनीयं । तथापि भवतोऽनुग्रहपत्रेण मासेन 
भरुखपरमाणुना पुष्कडे राजद्रोहकारणे संभवति बृद्धि गत 
आमय इव नोपेक्षणीय इति मत्वा स्वामिमक्तिवलाच्छतेन मया 
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किचिद्विज्ञाप्यते । मवदनुग्रहस्रपादनाथे स्वदेश्चाद्त्रागदय भव- 

त्समां प्रविष्टो भवत्पादपद्मोपजीवी समतिभवक्छुमायां शील- 
वयया द्रोहमाचरितुं प्रवृत्तः । अस्यां निशायामेव ता वहिर्नि- 

योपयिुं निदभ्रेणिकादिसाधनमपि सज्ञीकृतवान् । श्रत्वा केवः 
प्रमाणमिति । 

कामपालो सिच्ररहस्यगोपना्तद्धेद रव वरमिति निश्चि 

स्वामिभक्लया तथाकृतवानिति राजा तमल प्ररस्य केन चिदु- 

पायेन सुमतेरपराधं तस्व प्रदरोयितु विचिदय ““एतद्रहस्यं मया 
ज्ञ्तमिति सुमतये मानिबेदनीयमिति कामपाल्मादिदेश्च । 

एतस्मयोजनाय राजा साय सुमतेरागमनं प्रतिपाख्या- 

मास । प्रदोषसमये सौधपरिसरं शीघ्रमायात तं ददो । उत्त- 
रीयात्निगूढं किमपि वस्तु दृषा सेव निभरणिकेयभ्यूदहित- 
वान् । 

राजा-- तं वल्य “सुमते कुत इयता वेगेन” इति 

पप्रच्छ । 

सुसतिः-- महाराज { नकोपि विश्चेपः । कञ्चिद्रातहसो 
मित्रेभ्यो मदटिखितानि मन्त आदातुं मा प्रतिपाख्यन्नासते तदि~ 
मानि पत्राणि तस्य हस्ते दातुं सत्वरमिहागच्छता मया महा- 
राजो दृष्टः । कामपाङेनपित्रे विज्ञापितमनचतभाषितमिव सुमते- 
रपीद्ं वचनं मोधमेवाभूत् । तस्मादधिकतर फठं न प्रासूत । 
राजा । किं तानि पत्राण्यावहयकानि । 
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सुमतिः न दहि न हि । महाराजग्रसादेनाहमल 
सुखं वसामीति मस्पित्रे मम क्तेमोदन्तनिवेदनमातान्नाभ्यधिकत- 
रप्रयोजनम् । 

राजा--तथैवास्तु । त्व तु क्षणमालमतैव तपिष्ठ, 
कस्मिश्चिद्धिषये त्वा मंत्र प्रच्छामि। 

ततस्स राजा सुमतेरहस्योद्धाटनाय प्रस्तावनामिव का- 

चिखमत्कारगमां कथा कथयन्सुमनिमाह । सुमते { तूयोय मे 
दुहितरं दात्रमह् निरचिन्वमिति त्वमपि जानासि । अपितु सा 

गृखमिदानीमविषेया अविनीता मदाज्ञामुछवयितुमेवेच्छति । 

सा मम पिदत्वमात्मनः पु्वीत्वमपि न रक्चीकरोति । मन्तो न 

विभेति । तस्मा अनया दुर्बिनीया तस्या मम ॒भ्रीतिर्निरस्ता । 
प्रत्युत तस्या देप एव जायते । इदानीमहं पुनदौरपसिहं कत- 
मिच्छामि। सा वराकी यस्य कश्य वा हस्ते पततु तस्या रूप- 

मेव योतकं भवतु । मा मद्धिभव च सा न गणयति । 

सुमतिरतत्मवं श्रत्वा कि वा भवेदस्य वचनोपन्यासस्य 
पयेवसानमिति वितकेयन्विस्मित एवमाह । महाराज { अस्मि- 

न्विषये कि कतुं मामाज्ञापयसि । 
रजा--यामहमुददोदुमेच्छम् । सा मनोरमा बिनीता 

मितभाषिणी अप्रगस्भा च मम जराग्रख्पितानि न गणयति । 
अपिच वधूप्राथेनाप्रकारो मत्कार्ेऽन्य विध आसीत् । इद् नी- 
मतीव विपयेस्तः । वधूप्राथनाप्रकारं ममोपदेष्टुं भवंतं प्राथेये । 

902.}:85 --21 
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ततस्सुमतिस्तत्काटीनतरुणजनेरनुष्ायमाने वधूप्राथना- 
प्रक।रं सामान्यतो निरूपितवान् । यः कथिदुवा कस्यां चिदा- 
सक्तस्सन् तदनु रगस्तंपादनाय पारितोषिक्प्रेपणमुद्ुद्रीनादिना 
तां संभावयेदिति तस्मे आचख्यां । 

राजा--मया सबहुमाने प्रेषितं पारितोषिकं मस्या 
नां गीकृतवती । चद्रखुखेव दिवा न केनापि द्रष्टुं शक्यते। 
सापि पित्राज्ञया गाढं निर्थत्रिता सुमतिः तथा चेत्ता द्रघं 
नक्तं गच्छतु भवान् । 

राजा--इद् नीं स्ववचनाभिप्रायं प्रकटीकरिष्यन् चतुरो 
(> 9 

राजा इत्थमवबोचन् । निश्चि सवेदा तत्कपादं पिहितं 
भवति । 

तदुपरि सुमतीरज्ञुनिर्मितनिरश्रेणिकासदहायेन तञ्चि- 
राया राज्ञा तसियामंदिराभ्यंतर मवश्य प्रवेष्टव्यमिति मत्वा 
तत्प्रयोजननिवेतेनाय किचित्साधनमुपकस्पयामीति देवोपदहत- 
तया तस्मे प्रतिश्युश्राव । सद्धारितसदरोन वखेण तां निर 

णिका प्रच्छाद्य गतव्यमिदयप्युपदिदेश्चान्ते । राजा सुमतेरुत्तरीयं 
वखादाकृष्य कक्षे न केवर निरश्रेणिकामपितु सीर पर्तीप्रेषितमर्न- 

गर्खमपि साक्षात्करृतवान 1 ङेखसुद्ास्य वाचयति सति तदु- 

दिष्टगूढपखायनध्ृत्तातमपि तस्मिन् श्खितं ज्ञातवान् । 

ततो राजा स्वक्रृतोपकारस्य पुत्रिकाहरणरूपम्रतिकृतिं 
चिकीषेतस्सुमतेः कृनन्नतां चृशेसता च मुदूर्विनिदस्तं स्रसभा- 
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यास्सपुयोश्चापुनराघरत्ति निष्कासयामास । सुमतिस्सद्य एव तदे- 

शमुत्खष्र वलात्छृतदसीख्वतीं पुनं न शराक । 
एवं कामपाटे दुष्टे सुमतेर्भितद्रोई मदिव्ानगयां ऊति 

सति मालिनीविरग्चिननगयां कामपाल्सय विरहेण शशम- 
तग्यत 1 चिरंतद्धिरह सोद्ुमसहा सती दयितदरौनकाश्या 
ङुख्वधूञ्चाटीनता परियञ्य म्ठापुर गतुमध्यवससौ । 
पयि पुरुषवषेणादात्मानं रक्षितुं चेच्या खासितया पुरुषवेषं धृत्वा 

प्रतस्थे । विश्वासघातुकस्य कामपाटस्य शघ्यायस्िन दिने सुम- 
तिमेटि्नगरान्निवाँक्षितस्तस्मिन दिवस एव लासिताद्धितीया 
मालिनी तां पुरीं प्राप । मन्याहसमये तन्नगरसीं प्राप्य कस्मिथि- 
म्मठे निबासमकयोन् । बिदितसवमावतया माङि कामपा- 
स्य धरृत्तात जिज्ञासमना मठाधिकारिणा चिरं संवादमकरोत् । 
सोपि युववेषनिगृूढा तां सययुवानं सत्वा परं हृष्टः बाह्याका- 
रसंपद्ा कोप्यभिजनवांस्तरुण इति निश्चिय तेन॒ सद॒ सुषि- 
खन्ध सस्तुत इव चिर संखुछाप । सत्खभावतया विषण्णमिव 
दश्यमानं तं दृघ्वा सोपि विषसाद । प्रियाति्थं विनोदयितुं 
केन चित्साधुजनेन परिकस्पिता गानगो्ठीं नेतं निधिकाय । 

आत्मन अनालेचितोपक्रमं ज्ञात्वा कामपाडः किं वाम- 
न्यत इलजानाना माध्नी शशं विषण्णामूत् । यतस्तस्या आभि- 
जाव्यरूपोदायौदिगुणसंपदं दृष्ठ तस्यामनुर्कः कामपाङ इदा- 
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नीमनेनािम्रर्यकारित्वेन सखस्मिन्निकषलुद्धि करोतीति सा 
बिभयाचकार अस्मादेव हेतोस्सा सदा व्याङुरख्तिवादूर यत । 

मठटाधिकारिणा सह संगीतगोष्ठीं गंतुं तत्र गानं श्रोतुं 

सांऽगीचकार । यतस्सकामपारुस्तस्यां जनससदि दयेतेति 

तस्या आकसा । कितु मटाधिकारिणा मालिन्या गानमदिरं 

प्राप्तवत्या सवया तदुद्ञस्यातिमावविपरीतं फं संबभूव । 
यतस्तत्र शीख्वतीं गीतेराहाद्यंतं तद्रतचित्ततया तदरूपसंपद् 
वणेयंत मश्िरानुरागं चपख्चित्तं कामपां वीक्ष्य सुदुःखि 
ताऽमूत् । अनुत्रतप्रियापरिलयागसाहसरं सुमतौ तत्कृतमिन्रद्रोहं 

च कामपार्स्य विनिदतीं शीख्वतीं मानी वावायनच्छु- 
श्राव । ततश्सीख्वती तद्रानं तत्संभाषणं च श्रोतुमनिच्छन्ती 

तत्पदेशाद्रहिः प्रययो । यतो विवासिते सुमतौ सा भक्तिमती 
जातविश्वासा च । कुटिरूमतेर्भितद्रोदिणस्तस्य दुहरीख्त्वं भक्षं 

जगर्ह । सदयो दृष्टायाः कामपार्स्य प्रधत्ते मोखिनी भस्रछापि 

तस्मान्मनो निबतेयितु न शश्चाक । स इदानीं परिवारकषहीन 

इति श्रुत्वा दयालोमेठाध्यक्षस्य सहायेन कामपाख्स्य दास्ये 
आत्मानं बषिनिवेश्चयितुमयतत । सोपीयं माखिनीयज्ञात्वा 

तदार पत्रिकोपायनादीनि तत्सपल्ये श्ीख्वये प्रजिघाय । 

कामपालो माछिनीद्राय शीख्वये ऊर्भिका पारितोषिकं 
प्रषयामास । सा ता नोपादृदौो । सुभाषितेति नाज्ना व्यवहिय- 



विरोचननगरीसुजनद्यम् ३२५ 

माणा किकरवेषधारिणी सा मानिनी परियक्तमाछिनीगतं 

कामपाटस्य प्रथमानुराग शीख्वये चिरं व्यघृणोत् । साप्येवं 

जगाद । आय मस माङिनीपरिचयोस्ि । प्रथममयं कामपार- 

सस्यामासक्तचित्तो भूत्वा तामकाडे परित्यज । माछिनी 
मतपरसाणा । मत्सदशाकरतिः । नूनं माखिनीपरुवेष धारयति 

चेत्सुन्द्रपुरुष इव दयेत । एवं शीख्वती -चपलखचिन्तेन काम- 

पाञ्न परियक्ता मालिनीं स्प्रत्वा द्याद्रेहटद्या वभूव । कामपा- 
खेन प्रेषित्म॑रुच्ीयकं प्रतिषिद्ध शीख्वयेवसुवाच । ̂  प्रियाय 
मान्यै दत्तमगुकीयकमेव मद्यमुपहारीकुवेन्न जिडेति । नाहं 

नुत्परतिगरहामि । इदमंगुच््याभरणं मालिनीमह्यमुपायनं दत्तव- 

तीति तन्मुखादेवाद मश्रौषम् । सौम्य { हृष्टास तव सौजन्येन । 

एतद्धन््रावि गृहीत्वा मान्ये प्रयच्छ” इति सपतीमुखाच्च्यु- 
तान्यम्रतविदुसम्मितान्यक्षराणि वेषातरापन्नायामाछिन्या दु४- 

चित मनो श्रुचं समाश्रासयन् । 

अथ राज्ञः कोपाद्धिवासितस्ुमतिरितिकतेन्यतामूढो 
टुस्सहावमानाभनि्टहदयो पिव्सुखावलोकनाक्षमस्खगृहं॑गेतु 

नैच्छत् । मदिव्टानगरोपातलितारण्ये परिभ्रमन् दस्युभिरवरू- 
रुपे । ततस्पुमतिधेनापजिदीषेयागतांस्तान्मछिम्द्टुचान्वीष््य 
सधीरमिदमुबाच । “रे रे दराकाः { अरण्ये बिवासितस्य 
उ्यसनोपहतस्य मम दहिसया किं रस्यते } अहं धृतवासो- 
मालधनोसि । न किमग्यस्ि मन्निकटे' इति ¦ 
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ततस्ते तस्करास्तदीनारापान् श्रुत्वा तं दैवोपहतं ज्ञात्वा 
तस्याकारसोष्ठवेन पौरुषावष्टम्भेन च विस्मितास्सन्तः । “'भवा- 
नस्मत्छुम्भीरुकयुधस्य नाथो मूत्वाऽस्माभिस्छह सुखेन जीवितु- 
महेसि । अस्सस्राथेनां यदि नागीकरोषि तदाऽयैव त्वां यम- 

(क. 

क्षयं प्रापयाम इति तमभाययन् । तदुपरि सुमतिरपि 

आत्मनि पतितमुपपुवं किंचिदप्य्िगणय्य सीसमेव मन्रवीत् । 

८ यदि यूय खीभ्यो निस्स्वपयिकेभ्य्च न द्रदयेत तर्हिं युप्मद्रच- 
नातुरोधेन युष्मव्समाजस्य नेतृत्वमवडवितुमुत्सहे" इति । तेपि 
तदूनुमेनिरे । 

एवं सुमतिरपि कान्योपगीतचरि्रो रभस इब धमै- 
बाह्यानां निष्करुणानां द्स्यूनामधिपो बभूव । एतद्वस्थाया 
सशीत्वया प्रयक्षीटरतः । पि्ा बख्वस्म्ेरितापि शीख्वतीं 

तूयं परिणेतुमनिच्छती स सुमतिर्मन्थाननगरे सित इति 
कणोकर्णिकया श्रुत्वा पिकरसदनं परियञ्य तमेवानुगतुमध्यव- 

स्यत् । कितु साऽस्मिन्विषये तया विदितो वृत्तात स्यो न । 

यतस्सोऽद्यापि तस्कराध्यक्षो भूत्वाऽरण्ये तस्करैरेव जीवति 
स्म । तदा हतलोष््रस्यैकदेरामप्यगृह्दीत्वा तैरपह्टतधनेष्वध्वगे- 
ध्वनुकंपाबद्धिभेव ह्िभवितव्यमित्युपदेश्ञदानएव तदृत्ताधिकारं 
विनि्युजसतस्सह विचचार । 

अथ शीर्वती अग्यखोमास्यस्य कस्यचिस्वयसो 
योग्यस्य सहायेन केनाप्यरक्षिता पित्गृहात्पायितुं प्रायतत । 
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सा सतस्करस्य सुमतेर्निवास्भूतमरण्यं समया अनुचरेणाग- 
च्छंती मध्ये कातारं दस्युभिगृहीता । तदयुयाधरिकोऽम्यलोमा- 

भिधस्तदुपद्रवात्कथंचिद्ातमान विमुच्यापचक्राम । 

अथ शीख्वलया म्रहीता रसकरोभयकपितागीं तां द््टा 

एवमाह । ५४ मद्रे { माभैपीः । अस्मन्नायको यल्ल॒ वस्ति 

तामद्विगुह्या भवतीं नेष्यामि } तताऽधिकतरं न पीडयामि । 

अस्मत्सामी उदाराश्चयः ! व्वद्धिधेष्वचखाजनेषु दयाट्युः 1 
धममगून्यतस्कराधिपतेः पुरतो बंदीत्वेन नीयमानमात्मान तद्व- 
चनेन ज्ञात्वा छ्डवह्ृदयसमाश्वासना । “८ रे रे सुमते { स्वत्क- 

नतेऽहमीदृर वीभत्समनुभावितास्ि देवेने व्युञखैररोर्दीत् । 

किंकरवेषधारिण्या माजिन्याऽद्याण्यन्वासितः कामपाट- 

रंशीख्वतीं पिचरमेदिरात्पखायिता श्रत्वा तां विचेतुमरण्ये परि- 

भ्रमन् शीख्वती पवेतकंद्रं नयंत तस्करमुपरुरोध । दस्युदस्ता- 
त्ता निरमोचयत् । तादृकयापत्समये देववद्ात्त्रागदय प्राणान् 

रक्षितवतः कामपाख्स्य महोपछरति बहूमन्यमाना शीरुबती 

आत्मनः कृतज्ञतासूचकानि कानिविट्चासि वक्तुं मनसि 

विचितयेलेव यथापूवे कामपाखेन चिजमनोरथपूरणाय निर- 
बन्धि । परिणयाय ता कामपारे निबे्रति सति किकरबेषधा- 
रिणी माछिन्यपि तत्र सन्निदिता । कामपालकृतमहोपकारकीतस्य 

आमन आनृण्यासेडे संपादयितुं या काचिन्निष्छृतिमदृत्वा न 
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नेवतेते शरीरवती कथ वेद् परिणमेदित्युत्कंडया अवलोकयंती 

ब तश्थो मालिनी । 
तत्समये स्वर्ग्यैः कावित् खी बदीगहीतेति श्रुत्वा तां 

विमोच्य समाश्वास थित तत्रगतस्य सुमतेहैठादशेनेन शीख्वती 
क ९ 

कामपाखद्यस्सर्वे विस्मिता बभूवुः । 

31 [क्न 

सीखवतीं प्राथेयमानः कामपालः प्रियमित्रेण सुमतिना 

प्रयक्षीकृतो बीडितः पश्चात्तापसमन्वितो बभूव । मित्रस्य 

पादयोनिपय ख्कृतापराधान्निवेय शरश दुःखितोऽमूत् । उदा- 
रहदयो मि्लन्यसनी सुमतिस्तं न केवरं चक्षमे अपितु पू्वे- 
मिव तस्मन्नुदग्रतरमेबीमेव दशेयन् वीरबुध्वुन्मेषं प्रकाशाय 
निदमाह । अहं स्च्छंदस्त्वा क्षमे ¦ शीरुवतीगता सवां प्रीति 
त्वत्कृते परिजह्यमि । 

अथ किकरबेषेण पाश्वैखिता मालिनी सुमतेस्तामुदायां 
परतिज्ञा श्रुत्वा इदानीं कामपाखदश्ीलवतीं निषेद्धुं न साक्रोतीति 
भिया मूर्छिता पपात । तन्लयास्सर्वे तदवस्धां ता प्रकृतिमापन्नं 
चक्रुः र्ब्धसंज्ञा सा इदमाह । एतदगुच्ीयक शीख्वये 
दातुं मम खामी मामाज्ञप्रवान् । अह् विस्प्रृतवलयस्मीयगुश्टीय- 

कमदरोयत् । कामपारस्तदगुन्न्यामरणं दृषा माछिन्ये दत्तां 

निजोर्मिका प्रयभिज्ञाय किकरवेषधारिणीं तामिदं पप्रच्छ । 

र भरल { तस्त्वयेदं समासादितं । इदं मान्या अंगुन्डीयक । 
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किकरवेषधारिणी माछिनी । मानी स्वयं मह्यमद्ात् । 

तयेवातानीतं । 

अथ कामपारस्सुनिपुण तां निवेण्ये सुभाषिताख्यस्म- 

श्रयो माछिन्येवेति प्रयभिजन्ञे 1 ततस्तस्या दढातुरागं सिर- 

भक्ति च ज्ञात्वा विस्मिदः पुनस्तामात्मनः म्रीतिपात्रमकरोत् । 

अनुरूपवदछमानुरक्ताया श्ीर्वलां खचतकानुरागमलयाक्षीत् । 

अथ सुमतिकामपाढौ पुनः परस्परसमागमजनितसौ- 

ख्यमनुभरवेतौ सख्वस्वद्यितयोरनुत्रतत्वं शावमानो शीख्वतीग- 

वेपणाय तदृरण्ये प्राप्रयोस्तूयेमदिव्ानगराधीश्चयोराकल्सिकद्- 
शेनेन विस्मितावमूता । तूयैस्सुमतेस्समीपमागलय ^“ मदीयेयं 
प्रिया शीख्वती ˆ इति तां बलाद्र्ीतुमयतत । तदुपरि सुम- 

तिस्तद्चनमाकण्ये सधेयेमिदमुवाच । ५अरे{ तूये इत 
अपेहि । दूरे तिषठ । शीख्वती मदीयेति यदि पुनरपि वक्षि 
तर्हि प्राणास्स्वदीया न भवेयुः । इयमत्तैव धिता । ता स्पश | 
अयं न भवसि । तव निश्धासवायुरपि ता स्प्रशति चेत् क्षणां- 

तरे ज्ञास्यसि यद्भवेत् । ” सुमतेरिमा बिभीपिका श्रुत्वा प्रकृति- 

भीरस्तूये ^ अनया वराक्या न मे प्रयोजने । अन्यस्मिन्नु- 

रक्ताये प्रमद्ाये को वा मूखेस्स्हया क्बीत इति व्याहरंसत- 
स्मास्प्देश्चाच्छनेरपासरत् । 
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अथ प्रकटा दयो साहसिक्श्च राजा कोधाबिष्ट इद्- 

मूचे । तूये { मय्यननुरक्तेति दुबु परिकरय ता जनिहासन् 
भरशमनाये इव रक्ष्यसे । सुमतेरभिमुखो भूत्वा, “५ सुमते ! 
अतिमात्र छाघनीया भवद्धेयेसंपद् । अतएव महाराजङ्- 

मारी पाणिप्रहणायाहंत्तमः 1 अस्तु ते प्रिया श्षीठवती यतस्त्व- 

मपि तस्या अनुरूपो वरः । ततत्सुमतिस्सप्रश्रय राज्ञः पादौ 
प्रतिजग्राह । तत्करृतकन्यप्रदानरूपोपदहारं प्रयेच्छत् । अयमेव 
साधीयानवस्र इति मत्वा सुमतिर्येस्सह भिखित्वाऽरण्ये कंचि- 

त्काटमुवास तास्तस्करान क्षतु प्रसन्न राजानमयाचत । यदि 

पुनस्ते संस्कृतास्साघुगोष्या म्रवेशितास्तेषा बहवस्साधु्चषीरा 
राजनियोगाुएछानदक्षा भवेयुरिति राजानं प्रलयाययतत् । यत- 

सतेऽपि सुमतिर कृतराजापरयाधतया विवासिताएव । राजा- 

प्येतस्पराथनार्मगीचकार । इदानीं स्वस्पमप्यव शिष्टं नाभूत् । 
कामपाङः ब॒ख्वत्पश्चात्तापतघ्रः कमवश्चगतेनारमना प्रयुक्तस्य 

मित्रद्रोहस्य कथामादितः प्रथूवि रा्कः पुरतो वणेयामास । 

मित्रद्रोदजनित्ल्नैव तस्य युक्तदडोऽमूत् । अथ सपरिवासे 
वधूवरवर्गोऽरण्यान्महिछानगर प्रतिनिवधृते । तत्र॒ राजमंदिरे 

वागतीतविभवेन विवाहमहोर्सवस्समवतेत । 

समाघ्रं विरोचननगरसुजनटद्यम् । 

रि 
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डो क -------- 

आसीन् कस्मिन्काठे ज्योतिष्मतीपुयां कच्चिद्धभश्चाख्वि- 
हितो नियमः येन तत्पौरा स्वदुहित्रनिच्छतीरपि स्वेवरेभ्यो 
द्त्वा प्रसर विवाह कतुमधिकारवतो बभूवुः । यदा याकन्यका 
सखपित्रा समुद्िष्टं युवान परिणेतुं नेच्छति तां जनको हंतुमनेन 

नियमेनाधिकायोसीत् । प्रायक्षो यदि ताः कदाचिन्िजाज्ञोदं- 

प्रनपरय अपि भवेयुः पितरे दुहिवरवात्सस्येन ताव्यापादयितुं 

नेच्छन् तस्मात्तन्नगरवासिप्रमद्ाजनस्खपिवृभिवोरं वार॑बध 
द्ंडेन विच्रासितोप्ययं नियमो ऽनुषए्ानपदवीं न कदाचिदारोपितः । 

अलयं कथचित्पुरातनेविहासहश्रूयते । आसीत्तत्रैव नग- 
यां विजयो नाम कशिदधर्वीयान् । तस्यैका दुहिता हम्यौ नामा- 
मून् सा तन्नगरवबासिने कस्मचिद्भिजाताय यूने दामोद्रा- 
ख्याय पिला प्रतिपादितापि तमनिच्छती रक्तालकनामानं तस्पु- 

रवासिनमन्य चकमे । तदुपरि तत्पिता विजयस्खतन्याया 

दुष्मरव्रत््या शरश कुद्रस्तदानीं ज्योतिष्मतीपुरपाख्कस्य प्रतापव- 

घेननास्नो राज्नस्सन्निधि तामानीय राजकृतनियमातिक्रमणाद्रध- 
दृंडेन ता योजायेतुं प्राथेयत । 
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अथ हभ्योपि रजसविधमुपेलय “'महाराज { मल्परिय- 

सखी,मख्यवती दामोदरे चिरद्राढानुरागा आसीत् सोपि तस्या- 

मुककटानुरगादुन्मत्तस्संजातः । तस्मादहमस्ियसखीवहमं दासो- 
द्रमेन नामभिटषामीति स्वग्रतीपाचरणस्य हेतु व्यवीघतत् । किंतु 

समाननीया स्वपुतरिकोक्तोपपत्तिः विजयस्य कटिनहदयेऽकिचि- 

त्करी बभूव । राजा प्रतापवधेनो दयाट्वुमेहात्मापि राजश्चासन- 
मन्यथा कल न प्रबमूव । ततो दामोदरो वरणीयो वा नवेति 
सम्यग्विशरष्टुं दिनचलु्टयमालमवकाश्ो दत्तः । निर्दिष्टदिना- 
भ्य॑तरे यदि सा दामोदर परिणेतुं प्रयाचे तदा सा हंतव्येति 

व्यादिदरा । 

तदा हम्यौराजभवनादिनिष्कम्य निजदयितं रक्ताख्क- 
मुपगम्य आत्मन उपथिता विपदं तस्मे निवेदयामास । त्वां 
परिलयज्य दामोदर वा वरिष्यामि चतुषु दिनेषु प्राणान्वाहा- 

स्यामीति “` 

अथ रक्ताख्को हम्यौमुखादेतद्धिषाद्बहुव्गं वातां श्रत्वाऽ 
र्थं सिन्नसा मित्थसुवाच “प्रिये { णु मद्वचनं । इदं राज- 

शासनं ज्योतिष्मतीपुरसीमभ्यो बहिनौनुबतेते । एतन्नगयों 

नातिदूरे धिते कस्मिश्चिद्रामे मम मातुखानी निवसति । तस्मा- 
्वमस्यां निक्षायामेव वेषांतरनिगूढा पिरमदिरात्केनाप्यरक्षिता 

मनिकटमागच्छ आवां सन्मातुखानी निवासभ्रामं गमिष्यावः । 
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तत्राबयोर्विवाहयो निर्विन्र भविष्यति | निरीधसमये बह्यो- 
याने भवलया आगमनं प्रति पार्यन्ते ” इत्युपदिदेश्च ” 

अथ सा्नदर्ममी चकार तत्कतन्यनिर्देशं हस्यो मट- 

यवती विना न केनापि ज्ञातं तस्यन्धौयोभिसरणं । प्रायशो 
छोके मूखोः प्रमदास्खमनोर्थपूरणायाछ्रलयानि कय; । प्रियस- 
खीरहस्योद्धाटनेनात्मनो कभटेशभावेपि कामातुरपरमदाजन- 
सुङुभया बारिशवुच्छा मख्यवतीविश्वासदीनस्य तत्कामुकस्या- 
नुयानमालफ<कमानदमप्यग्रृष्यमाणा दामोदरं गत्वा हर्म्याया- 
चोयोभिसरण निवेदयितुं निश्चिकाय । हम्यौमन्विष्यन् द्ामोऽ- 

दरापि तदुद्ान गच्छेदिति सा जज्ञौ । यस्मिननिष्छुटे हम्यौ- 
रक्तास्के परस्परसमागमाय समर्यं चक्रतुः सोप्सरो विहार- 
प्रदृद्चः अध्रगोप्सरसामधिपस्तन्मदिषी स ब्रत। तद् नुयायिवर- 
शवास्मिन्ुद्याने नि्षीधसमये पानगोठीसुखमन्वभूवन् । अथे- 
तासमन्समये राज्ञो महिष्याश्च चिताकरो महान्विवादस्समजा- 
यत । अस्मिन् रमणीयकानने पृक्षच्छायाखितस्ततो विहरत 
चद्धिका न ददतुः । तदा सवै पिद्चाचाः प्रकाश्चभीता षृक्षाना- 
ख्यात्मान निजुगृूहुः । अनयौ; कर्हस्येदं निमित्तं । राजमहिषी 
सत।त्रता प्रियसख्याः कस्याधिक्छरतक्पुत्रं शिश्चं दयितायाञ्रगाय 
दातुं नेच्छत् अथ तच्छिद्योमौतरि मृताया सा पिशाचराज- 
महिषी घाल्रीकयभ्या तच्छिल्युमाच्छियेदं काननमानिनाय। 
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अथ हम्यीरक्तख्कयोः परस्परसमागमायोदिष्टायां 
तस्या शवैयौमेव प्रियसखीभिरन्बा्िता मतीब्ता तद्रण्ये परि- 
कामन्ती पिशाचसखानुयातमश्रग समुपागतवती । 

राजा-- मानिनि { सतीव्रते { पशय मां 1 अहमेक एवं 

चंद्रिकाविदारसोख्यमनुभवामि । 

देवी--अहो अभ्रगस्संम्राप्रः ¦ दहे पिञ्चाचाः {इतो 

द्रतमपसररत । परियक्तो मया तस्य सहवासः । 

राजा--्चंडि { तिषठ - तिषठ - किं नाह ते प्रियः। 
प्रियमश्रगं माकिं ख्घुकरोषि । देहिमे युष्मच्छिछ्ु सांकि 

कतुं 1 
देवी-- “राजन् { खस्थो भव । मोत्ताम्य  अस्मिन्नभैके 

निराशो भव । युष्मत्सवेविश्चाचराञ्यविनिमयनपीमं शिं 
मत्तोऽधिगतुं न सक्तोषि "` इति निष्ठुर भाषमाणा कोपपरघर- 
मुखी भवेसकारादु्चचार । 

अश्रगः- साधय चडि! साधय । खः प्रभाते 

द्र्ष्यसि । कथं रतं प्रतिकरिष्यते । एदन्न्यक्षारस्य फटमनु- 

भवसि । 

अथाभ्रगः--आत्मनः तियसुहृद्ं गूढसचिवं पाख्क- 

नामानमाकारयितुं कविदादिदंश्च । अयं पाल्कस्सुमुख इति 

नामांतरेण व्यवष्टतः । विदग्धो हास्यश्षीखः । समीपप्रामेषु 
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परिहासकयः कीडा आचरन जीवति स्म । क्रीडाज्चीटस्सपा- 

खकः कदाचिदविमन्थनगृहं प्रविश्य दुग्धमकेमपनयन् कदा- 

चिद्रोदोहिनीमध्यमानकाख्लोयभाडे ्षेपिष्टवायुमयरूपधृत् 

केनाप्यटष्टो मज्जन दधिमंडान्नवनीतमुद्धत प्रयतमानं गोपिकां 
वीत्य बिकट[कारेण ननते । ताम्रश्यास्यां पच्यमाना यवसुसं 

खचापञ्न दुपयामासर सिग्धेषु केषुवित्पानगोछसखमदुभविवु 

समभ्मिच्ितिष्वसो बूखकरतङ्कक्ीररूपेण यवमद्यभाजने उत्पल 

कस्या चिद्ृद्धागनायां मं पादँ छृतोद्यमाया तस्या अधरं 

पद्धिस्ताडयित्वा जराविक्छीर्णे तस्याश्चुबुकेऽसुखवत् । वदतु 

तस्यामेव बृद्धनायां वेत्रासने निषीद्य चिताङ्खा काचित्कथां 
कथयितुमारभमाणायां पारकोऽधस्तासविश्य तदासनं कंपया- 

मास । ततस्ते सर्वे ष्रद्धा जहसुः । एतादशउहासकरस्समय 

इतः प्रवं नोपर्ढध इ्यूचुः । 

अथाश्रगो दूरादेनमल्पकायं परिहासक्षीटं नक्त॑चरं 
द्रा ““ पाक { इत एहि । आनय मभेकं॒तत्पुष्पम् यन्तस- 
णीभिः ^ आङ्स्यकाम ” इलय (1.0४ 17 10167688 ) 

भिधीयते । यद्रसस्खपतां नेबपन््मणोन्येस्तस्तेषां प्रबोधानन्तरं 
तान् प्रथमदृषटे वस्तुन्यभिरघुकान्करोति । तव्पुष्परसं निद्रा 

णायास्सतीत्रताया नेत्रच्छदयोर्निषिचामि । प्रबुद्धा सा चष्ुरू- 
न्मीस्य यं परयति स सिंहो वा भको वा अन्यापारञ्या- 

92.98 --22 
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(4 परतरञ्चाखासरगो वा गोखागू म वा भवतु । तमेव निकाममभिर- 

षति । अनया मायया तां विमोह्य यथा तच्छिष्कु मे किकरी- 

भवितुं ददाति तथा कसेमि । 

अथ कुन्सितव्वेश्ारतः पाख्कस्खामिनस्सकस्पितलीख्या 

हदयत्तस्पुष्पं विचेतु प्रतस्थे । ततो राज्ञि अशध्रगे पाख्कस्य 

प्रतिनिघरत्ति प्रपिपाख्यति सति तद्रण्य प्रविरान्तो मल्यवती- 

दामोदरो दृष्ट । मल्यवलयन्ुयानेन रुष्टस्य ता निदतो दामो- 
द्रस्य कंठध्वनिमश्रगदशयुश्राव । समङ्यवतीं हृद्यममोविद्धिद- 
रुक्तैस्तन्मनः ततक्ष । तथापि ला तस्य पूवोनुराग स्मास्यती त 

मृदुवचोभिस्सात्वयामास् । एवमनुनाथमाना तामेक। किनी- 
मरण्ये परित्यज्य श्ापदकृपायत्तजीवनां कृत्वा पलायमानं तं 

साप्यन्वियाय । 

अथाकरलिमकामुके वत्सरो यक्षराजोऽश्रगस्तद्बस्ां 

मख्यवतीं दृष्टा दयाद्रेचित्तोऽजनि । 

अथ तद्रक्तपुष्पमादाय पालके प्रलयघ्रत्ते अश्रगस्तमाह 1 

एतस्पुष्पस्येकं भागं गृदीत्वागच्छ । अस्य ज्योतिष्मतीनगरे 

काचित्सुंद्री युवपिः ¦ या कस्मिश्चिन्सावज्ञे यून्यनुरक्ता । यदि 
तं निद्राणं पश्यसि तस्य पक्ष्मणोरेतत्पुष्परसं निषिच । यथा 

स प्रबुद्धः प्रथमं तामेव पटयति तथा तस्यास्सन्निधावेव एत- 

कलँ यतस्वेति । तत्परिहितेन ज्योतिष्मक्षीनगरीप्रोत्तवाससा तं 
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जानीहि 1” अथ पार्क एतत्कमीतिनिपुणं निर्ोदुं प्रतिजज्ञे । 

तनोऽश्रगस्खजाययाऽनवलोकितो वितानायितविंविधङ्कम- 

छताप्रतानस्य माठनीवङ्क्पुन्नागसुरभिचमोदसमाक्ष्टचचरी- 

ककुख्चरणो द्रूततिरस्करिणीछनसुमरजःपटख्स निङ्खजङटीर- 
स्यान्तिकं रानैराजगाम यत्र॒ सतीब्रता निरापयेटनखेदापनि- 
नीपया बिश्रमितुं संकर्यावकुठयितुं पयोप्रप्रथिमानं भुजं ग- 
निमेकि शय्याप्रच्छदपटं कत्वा शय्याममजत् । 

देवी--नो पिर्ाच्यः । युष्मासु कश्चन खल्कभल- 

नीखतासु कीटानपनयत । अन्या मम कंचुकनिमोणाय चमे- 

मयपक्षान्संपादयितु वेखूपायिभिस्सह युच्छध्वम् । अपराः का- 
मिनी वायोन्कंचुका।न्सीव्यत नक्तं घुत्काररवं छऊुर्वन्तं मुखरवाय 

सारातिंमदन्तिकागमनान्निवास्यत । प्रथमं मम सखापगीतानि 

गायत । इति सवोस्ता आज्ञापयामास । तास्सवी इत्थं जगुः । 

छो. सपोविन्दुकिताङ्गका द्िरसनाऽशस्यारशलौधां चिता 
नोदग्गोचरतामुपैत सरटाः कीटा जदीतानयम् । 
दवी यक्षपतेः प्रसुपिममजन्मास्निद्ध्यात तापर् 
किंचित्पचमरागमाख्पपिकप्रखापगीतैश्च नः ॥ 

छो. देव्यस्तु ते चिरसुखं रसायनं कदाचि- 
न्मा तेऽस्तु हानिरुत मंत्रवलोपरोधः 
निद्रा भज प्रियतमे सुखमेधि गीति- 
रात्रिस्तु ते सुखकरा भवतु प्रकाम ॥ 
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एवं ताः पिश्ाच्यस्तां देवी सवीब्रता स्वापगीेस्खाप- 

यित्वा त दादिष्टनियोगमनुष्ठातुं सवेतोदि्घं प्रचज्तिः । 

ततोऽश्रगरशनैर्देवीसमीपमागलय तत्पक्ष्मणोस्तत्पुष्परसं 

निषिच्येत्थमवद्त् । ५८ सुप्रोत्थिता भवती यस्रथम परयति 
त्पृणोभिरूषेण गृहाण । 

अत्रान्तरे हस्यो दासोद्रपाणित्रहणप्रयाख्यानादापतितमा- 
त्मनिधनं परितं तन्निश्चायामेव पितृगृहाद्रहिर्निजगाम । साऽ- 
रण्यं प्रविश्य निजपिवरष्वसरगृहं आत्मानं नेतुं प्रतिपालयतं प्रियं 

रक्ताख्कमपहहयत् । 

तदा तद्रण्याथेपथप्रविष्टयोस्सतोर्जिविताश्चापस्यिगे - 

नापि दर्दितानुरागाया तस्यामतीव जागरूको रक्ताख्कस्ता 

दुस्सहमागोयासपरिश्रान्तां पदात्पद्मुतेपुमप्यशक्तुवंती तां 
वीक्ष्य खिन्नमानसः कस्मिशिद्धरित्चादॐ नर्दसोधस्याप्रभातं 

विश्रमितुमयुयुयोज । स्वयमपि तस्या नातिदूरे विश्राम । एवं 
तावुभौ क्षिप्रं गाढनिद्रामवापतुः । 

अथ पाख्कोपि स्प्रभुणाऽध्रगेन यथादिष्टं इतस्ततो 

विचिन्बन् कस्मिश्चिसदेश्े अ्योतिष्मतीपुरनेरमिंतवासासि 
वसान कचिद्युवानं तन्निकटे प्रसुप्तां मनोज्ञा काचिसरमदा च 
दृषा स्वस्वामिना अभ्रगेनोदाह्ता कामुकी सेचेयमिति स 
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एवासौ तस्यां सावज्ञोऽभिक इयापाततोऽलुमीय प्रबुद्धस्सन्प्रथमं 

सतामेव पदयतीति । निशधियाधिकायासं विना तच्छोणपुष्परसं 
तन्नेत्रयोरुत््रधं मति चक्रे । कितु देवयोगाद्न्यदापपात । तेन 
यूना निद्राने नेयो सन्मीकितियोहैम्योखाने देवाद्ललागता मख्य- 
वती प्रथम क्पे पपात। अदहोऽचियाद्धुतशच्छिरोपधिः। यच्छ- 
क्या हम्यो गतस्तस्य तादशानुरगो विननाश मलख्यवययां दृढ- 

मतुरक्तवान । यदि प्रवुद्धो रक्ताख्कः प्रथमं हम्योमेवादरक््यत् 
पाल्कानुष्ितः प्रमादो निष्फसोऽमविष्यत् । यत इतः पृवेमेव 
तस्या वद्धभावस्सः । ततोऽधिकतरानुरागमुत्पादयितु न शक्य- 

ते । अछरत्रिमानुरागा हम्यां निरस्यान्यक्तक्रातद्ृदयोऽरण्ये निद्रा- 
निीढनयनामेकाकिनीं तां परियञ्य गतः । एव ॒तस्याअनथे 
आपतत् । पूर्वक्तरसीदया ता परियञ्य निदैयं धावनं दामोदर 
मनुप्रधावितुमयतिष्ट मख्यवती । सखीभ्यः पुंसा दूरप्रधाव- 

नेऽधिकतर जघाक्तया तमनुगंतुं न सा शक्ाक । सोपि सहसा 

तस्या दक्पथात्तिरोवभूव । तदा अनाथा अश्चरणा अविश्रान्त- 

्रमणसंजातदुस्सहायासपरिम्छानगातर्य्टिच्युतथैयो शखापद्- 
मात्रसहाया दृणचल्नेपि प्रतिपदं भयनिमित्तान्युत्पेक्षमाणा कथं 
कथमपि तसदेशमाज गाम यत्र रक्ताख्को निद्रामुपययो । 

मख्यवती- हन्त { स्वपन्नयं रक्ताख्क इव रक्ष्यते । 

अचरायं भूमौ शयितः । किमसो सुपो सृतो वा । इति तं शनैः 
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करपलवेन स्पृशन्ती अये { यदि जीवितं धारयसि तर्हि 

्रुच्छस्व । ततो रक्ताख्कश्च्षुषी उन्मील्य तस्पुष्परसमहिज्ना 
तस्िन्नेव क्षुणेऽमितानुरागव्यजकेवेचोभिस्तस्या महते आश्च- 
योय तामभिधातुमुपचक्रमे । 

रक्ताखकः---मख्यवतीमुदिरष्य । प्रिये { काकोरराज- 

हंस्योयाबदतरं तावदतरं युवयोः । व्वदर्थऽहमनलं प्रवेक्यामि । 
इटेवं विधानि बहनि चाइवाक्यान्यवदत् । 

अथ मख्यवलयपि तं हम्योसक्तमानसं तामुद्ोष्ुं कृत- 
प्रयतनं ज्ञात्वा तच्चाटूक्तीः श्रुतवाऽक्ुध्यत तस्मै । परिहासाधै- 
मेवं जल्पतीति सा मेने । 

मख्यवद--हंत { अहं सर्वषां परिहासपान्र जाता- 

सि। धिङ्मां संदभागिनीं । दामोदरो मयि नकदाचित्िद्यति। 
नारपति । भर्वांस्तु मयि सावज्ञ इति सद्भिप्रायः । एवं परुषं 

दंती मख्यवती तस्मास्देशादुश्चचार रक्ताखकस्तु स्पती हम्यो 
तत्रो्सृञ्य मख्यवतीमेवानुजगाम । 

अथ हम्यौ प्रबुद्धा विजनेऽरण्ये आत्मानमेकाकिनीं 
विज्ञाय रक्ताखकस्य गतिमजानैती तद्न्वेषणाथं कातारमभितो 
ब्राम । अत्रांतरे दामोदरो हस्यां या रक्ताङ्कस्य च गतिमधि- 
गन्तु मशक्ुवनिष्फखन्वेषणेन परिप्रातः कचिन्निद्राणोऽभ्रगेन 
दृष्टः । मयोक्ताद्न्यस्य खोचनयोमूढः पाटकस्तसपुष्परसं निषि- 
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्तवानिति तस्य भापणैरवाभ्रगो ज्ञातवाच । ततः पाकः प्रथमो- 

द्रं पुरुषमन्विष्य दृष्टा सर एवायमिति निलय निद्रितस्य दामो- 

द्रस्य नेते तदोषधिरसं न्यषिचत् । स ततक्षणमेव क्षयनादु- 

त्थाय तत्न सितां मख्यवती प्रथमहष्िपातेन संभावयन् अगा- 

ररखपरीवहैवेषोभिर्विजादराग तस्या प्रकाश्ायितुमारभत । 

अथ तस्मिन्नेव समये मंदवुद्धेः दुभेगस्य पालकस्य प्रमादेनाभि- 
कमनुधावती हम्यौ रक्ताखकश्चोभौ दृष्रौ । तदा रक्ताल्कद्ा- 
मोदरावन्योन्यं संगतो भापरमाणो बीयेवत्तरौषधिरसानुभाव- 
परवशतया मल्यवलयामनुरक्तौ विवदमानौ तामेव चकमाते । 

अथ विस्मयवदा गना मल्यवनी दामोदरो रक्तार्कः 

पुरा प्रियसखी हस्यो च ता परिहमितुमित्थमुपञेपुरियमंस्त । 

हम्यौपि सख्यवततीव विस्मयाविद्धा बभूव । पूवं स्वस्िन्ननुरक्तौ 
रक्तार्कद्ामोदरो कथमिदानीं सञख्यवयया बद्धभावो सजाता- 
विति निश्चेतुं नाशकत् । एतत्सवं तस्या परमार्थवा- 

बभासे । प्रवेम्य॑तस्िग्धयोहैम्यापख्यवययोरिदानीं प्रवशालवं 
समजनि | 

मख्यवती--हर्म्ये { कठोरहदये { त्वमेव कृत्रिमरल- 
घाभिमां सनापयि्तुं रक्ताककं बोवयसि । यस्तेऽन्यः कामुको 

दामोदरः पूवं मयि सर्वेदाऽवधीरणाबुद्धिरासीत्स इदानीं मा 
““सोदुर्याधिदेवता अग्सरोविभ्रमादिन्याकृतिरिति" मिध्याभि- 
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वणनैस्स्तोतुं भवती तस्योपदिष्टवती किम् । मामुपहसितुं यदि तं 
न प्रेस्यसि तदा स एवं प्रत्रिमस्तुतिवचासि न व्रृयादेव । 
त्वलियसखीं मां परैर्भिछित्वा किमवमन्यसे । कथमेकपदे 
पाठटश्चाखासहाध्ययनमेबीमपि व्यस्मरः हर्य स्मर । कियच््वि- 
रमावामेकासने निषण्णे एकामेव गीति गायो एकस्मिन्नव 
सूचिकमौदक्चै सीवनकमोरचयाव । उुतायुगन्टीवेकलतवधेमाने 
कदाचिदपरेरविरदहिैः दषे । हस्यं नेदमनुरूपं चिरतनसख्यस्य 

खेणस्य वा यन्मम निदकैर्मिित्वा मामभिभवसि । 

हम्यो--सखि { विस्मितास्ि तव कोपवचनेः । नाहं 
विनिदामि भवतीं । त्वमेव मा निदंतीव छस््यसे । 

मख्यवती--आम् । अभिनिविष्टा मव । कृतिमकाप- 

कटाक्षाम्मुच मयि उपहसर । परस्परमक्षिसंज्ञा दत्वा परिहा- 

साद्धिरमाव । यदि ते कृपासौरीस्यं वा स्यत्तदेवं मांन 

षे । 
एव हम्योमल्यवयोस्सकोप बिवद्मानयोस्सयोर्ता- 

लकदामोदरौ मख्यवलयधिगमाय मल्युद्धं कतुं विमदैक्षमांमूमि- 
मवतेरतुः । मख्यवती हम्यो च स्वस्वद्यितावन्विष्य॑यौ 
कांतारे परिभमवुः । 

अथ तेषु चतुषु गतेषु यक्षराजोऽश्रगः पार्कात्तेषा 

करं श्रुत्वा तमित्थमर्वादीत् । पाख्कं तव प्रमादेनेबेदशं छृतं । 
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किमिदं बुद्धिपूर्वैकं कुतं 1 आहोखिल्प्रमाद्ः । तच्छे तरूहि । 

पाख्कः-- स्वामिन् ! यक्षराज! श्रद्धस्व मम वचनं 1 प्रमाद्- 

चैवं कृतमिदयवधारय । अयोतिष्मतीनगरवाससा तं पुरुषं 

जानीहीति किं भवता नोक्तम् । तथापीद्मित्थमापतितमिति 

नाहं खिवयामि । यतस्तयोः कर्हध्वनिर स्मानाहादयत् । 

अश्रगः--रक्तारकदामोदयौ गुद्धमूमिमवतीणो विति त्वत्तो 
मया श्रुतं । यथा एनो कामुके मिधः कस्टायमान अं वकारपिदि- 
तृष्ट परस्परमनवखोकयतो उत्पथं गमिप्यतः तथेमा रानि कुहे- 
डिकया (10) खमाच्छादयितुं त्वा समदिदाभि । त्व तएवत्तयो- 
र्योः कंटरवमनुङ्खबौणस्त्वामनुयातु तै कठेरैर्निदावषनैः 
प्रकोपय । यतस्तौ प्रपिपक्चुस्य कंठध्वनिरयमिति बितकेयतः । 
यथा त परिश्राताविकदूरं गंतुमक्षम भवतस्तथा कुरु यदा 
तो परिश्तौ निद्रामापन्नौ भवतस्तदा रक्ताकस्य नेबयोस्त- 

पुष्परसं नि्षिंच । स प्रबुद्धो मख्यवलया नूतनानुरागं विस्य 

पूवे प्रियायां हसम्योया पुनरलुरक्तो भविष्यति । ततस्ते प्रमदं 
निजदयिताभ्या सह॒ संगतो सुखं जीविष्यतः । अतीतमे- 
तत्सवं स्वन इति ते मन्येते । पालक ! शीध्रं खनियोगमशल्यं 
कुरु 1 अहमपि गत्वा प्रेयसीं सतीत्रता संमावयामीति । 

ततोऽश्रगो निद्राणा सतीत्रता सन्निप तदतिके शयित- 
मरण्ये पथस्वलितं कचित्करृषीवडं द्रा (अनेन जास्मेनास्प- 
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त्सतीत्रतायाः कामुकेन भवितव्यम्''इति मनसि चितयन् 

दोभ्यां रासभस्य शिर आदाय तस्य मूध निदधे । ततस्तस्य 
सहजं शिरस्तिरोहितं सत् तरदंसयोस्सतः प्ररूढमिव रासभि 
एवादृश्यत । अथ यक्षराजेन तदुपरि तन्मूधौ शनैस्संयोजि- 
तोपि तन्निद्रां बभंज । स उल्थितोऽक्षिणी प्रमृजन् देवीनि- 
कजासिमुखं प्रतस्ये । अथ सतीव्रता उन्मील्य नेते पू्व॑नि- 
षिक्तोषधीरसबटात्तं वीक्षमाणा «५ अद्ये देवदूत इव खक््यसे । 

किमसि ते रूपातुगुणा बुद्धिरपि कृपीवखः अर्य { अस्माद्- 
रण्याद्रहिः पन्थानं ज्ञातुं मम बुद्धिर्यस्ि चेत्तावतेवाटं मम । 
तस्मिन्नासक्त्या देव्युवाच । अरण्याद्हि्मागमः । अहमनघौ 
अप्सराः भवलयतुरक्तास्मि । अत्र मया सह् विचर । त्वा सेवि- 

तमप्सरसो दाश्यामीपि चतसृः अप्सरस आजुहाव यासा 

नामानि सत्ती नकपुष्पा मकैटका । ज्चिधिका । सषेपवबीजा । 

देवी--अन्वाध्वमेन॒सुद्रं । तस्य पुरत एकपादेन 
यृयत । तदृभ्यवहाराय स्वादूनि फजन्याहरत । सरघाः 
प्रच्याव्य मघुच्छव्ाण्यानयत । जानपद । एहि निषाद्ात्रासने 
मया सहं । रोमशे त्वत्कपोर परिचुम्बन्ती कृताथो मवि- 
ष्यामि । 

रासभरिरा जानपदो देव्यतुरागमबहूमन्यमानो चूतन- 

परिचारिकस्सरवदा इति गवेमुद्रहन सती नकबीजा ञ्त्रेय- 

प्रच्छ् । 
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सती नक्वीजा--एषाहमस्मि आये । आज्ञापय । 
जानपद्ः । कंडूयस् मम शिरः । खूताततुः इत्र । 

दताततुः--एषास्मि आये । 

जानपद्ः--टतातंतो गो्ुरकाप्रसित पुरतो दह्यमानं 
तद्रक्तषद्पद् हत्वाऽनय । मा कमेण्यतिमात्रमात्मानं छरय । 
अनवधानतया मधुको माभाक्षीः । सषेप वीजा छ । 

सषैपवीजा--एपास्मि आयेको नियागः । आज्ञापय । 

न किमपि। मच्छिरः कंडूयमानायास्सती नकपुष्पायास्सहायं 

कुर । अह मडनाय नापितस्य गृह रग॑तुभिच्छामि । यतां 

रोमशोमुखे । देवी । यक्किमप्यत्तु वाछसि ? । मन्निकटे धृष्णु- 
रेका पिश्चाची वतेते । साचिक्रोडसंचयं तवानेतुं प्रभवति । 

जानपदः देवि { शयुष्कसतीनकाना प्रसरतिरसि । 

गदृभश्चेरस्कतया गदैमघ्चुवाविशशंस्मि । तदक मे! मम निद्र 
आयाति । युष्मासु न कापि मन्निद्रा भनक्त । 

देवी-तर्िं खपिहि मद्धुजान्तराक वीजयामि तचरं 

तेन । हा कथं त्वस्यनुरक्तास्मि । ततो यक्षराज आगलय 

पुजान्तराचशायितदाद्रा देवीं वीय रासभानुरक्ता ता निनिद्। 

आस्मापराध निहीतुं देवी न शशाक । अथाभ्रगः कंचित्काङं 

ता पीडयित्वा कृतकपुच्रं तं शिं पुनयेयाचे ! देवी तु नूतन- 
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कामुकेन बृषरेन संगता भ्रौ दश्स्मीति श्रश्ं॑ठ्जिता भवतु- 

रिशचुप्राथेना प्रयाख्यत न द्धषे । फि कर कटु चिरम्रार्भितं 

शिष्ध शनैरेवं सवीव्रतायास्खजायाया आकरष्याघ्रगस्छ- 

कपटग्रयोगेनेवेताददीमयशस्करीमवस्था प्रापितायां देव्या 
सतीत्रताया जातानुकपोऽथापरस्य कस्यचित्पुष्पस्य रसं 

तस्या नेत्रयोन्येषिचत् । सा देवी क्षिप्रमेव प्रकृति गता वृष- 

खानुरागाद्विरम्य पुनः पूवेन्नानमापन्नाऽहमिदानीमस्य बीभत्स- 

रूपस्य रष्िमपि जगुप्सामीति वदती ध्रृषरे आत्मनोऽनुचि- 

तानुरक्तत्वंविचिलय दहीणाऽमूत् । ततोऽभ्रगस्तस्य खरशिरो 
निरस्य पुनस्तदंसयोयेथःपूवे सहजं शक्लिरो निदधे । आपप्रबोधं 
सखपितुं तमन्वजानात् । इदानीम श्रगस्सतीत्रता च प्रणयकोपं 
परियञ्य पुनः परस्परं संहितप्रणयावभूता । तदा अश्रगस्तेषां 

कामुकाना चरितं निश्ीधे तत्कख्ह् तस्ये आचख्यौ । अथ सा 
तयोदोमोद्ररक्ताखकयोस्साहसन्यवसायपयवसानं द्रष्टु मतोर- 
मनुयातुमंगीचकार । ततस्तौ नातिदूरे मदुहरितश्चाद्ररे निज- 

रमणीभ्या निद्रावश्य गतौ तौ कामुको ददृशतुः । यतः पालक 
इदानीं आत्मना करत पूमैस्सितं प्रमणं परस्पराज्ञातं तान्सवौ 
न्महताप्रयननेनेकं प्रदृदमानिनाय । ततो यक्षराजदत्तेन विष- 
घ्नागदेन रक्ताखकस्य नेत्राभ्या पूवेनिषिक्तमोपधीरसं निरन्वयम- 
पासीसरत् । हम्यो प्रथम्रतिबुद्धा इतः पुवेमच्टमिदानीं स्रस- 
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विधे स्वर्पतं रक्ताङ्कं वीक्य तस्याश्चैयं विचि परं विसिस्ि- 

ये । ततस्सोपि नेत्रउन्मील्य प्रिया दम्यो म॑तिके परयन्नषधी- 

रसप्रमुषितं पूवैज्ञानं पुनरुपरुभ्य पुनस्तस्माममुरक्तोऽमूत् । 

८५ किमिदं परमार्थतस्संवत्तमथवा आवाभ्यामुभाभ्यां ट्ट मेकं 

व्यामोहकरखप्रं वा उत श्ावरी वा किमपि न ज्ञायत इति 

तद्राचिकथामुदिश्य सट्पन्तावास्ताम् । मसख्यवतीदामोद्राब- 

प्यद्य प्रबुद्धौ । कोपकट्युषीच्रतमानसा मख्यवती इदानीं गाद- 

निद्राचुमवप्रसन्नचित्ता दामोद्रेण कृतास्सवो अनु रागप्रतिज्ञा- 

स्सोाखं श्रुत्वा ता अक्रत्रिमा इतीदानीं बुबोध । 

„ एता निज्ञाचर्योऽप्सरसश्च पूवैमात्सयं विहाय पुनगोढ- 

मेत्रीसुपागताः । अन्योन्यनिष्ुरभाषणानि व्यसलस्मरुः । प्रकृता- 
वस्थायामस्माभिः किं कतैव्यमिति तास्सबो अनव्याङ्कलमाटुखो- 

चिरे । दामोदरो हम्योया कपटबुद्धिं जद । ततस्तस्यां विहितं 
दंडं विनिवतेयितुं तसितरमनुनेतं॑दामोद्रेण यतितव्यमिति 

सर्वे निधिकयुः । अथ यथोदष्टमेतन्मित्रकायेनिवेहणाय दामो- 
द्रे उ्योतिष्मवीनगर जिगमिषति पडायिता पल्लीं हम्योमन्वे- 

टुमरण्यमागतं विजयं इद्वा सर्व विस्मिताः । 

अथाभ्रगस्तन्महिषी चेत्स षृत्तातम॑तर्धानगतौ पदयतौ 
खप्रदुक्तानुक्ल्ेपायेस्सो्यमेश्धेतत्कामुकोपाख्यानं भनिवेहणे 
पयेवससाविपि ज्ञात्वा परां निदैतिमापतुः । 
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ते सर्वे यक्षास्संभूय तेषां वधूबराणा वैवाहिककमोति- 
विभवेन निरवतेयन् । 

शो चरते यस्सुमतिम्रषो्यमिव्मियस्मत्कृतं नाटकं 
यक्षाणां चरितं सए्वमभिधतन्यस्सदा पाठकैः । 

सवप्रं परयसि निद्रिता निश्चि यथा तट्रत्कथेयं कवेः 
€ (५ ॥ 

किं न स्यादितितकेयाच्र पठतां हवयानवदयाच सा! 

समाप्र वसन्तनिरास्वप्रम् । 
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॥ परकाख्चरितम् ॥ 
( ४८211. ) 

------दीमन 

अमिताघनामाप्रीङ्कदेशचच्छवर्ती रहसि खकरतं पापकमै 
खोके प्रकटीकृतवंतं तारानगराधिपं परकाङं तद्राषप्रजाश्च 
विध्व॑सयिष्यामीदयभाययत् । प्रायशो महता रहः छतपापक- 

मैणां प्रकाशन महतो वैरस्य कारणं । ततः परकार एता 
विपदं विनिवतेयितुं राञ्यतन्ननिष्णाते नीतिनिपुणे भक्तिमति- 
विचक्षणे दहालिकिनाभ्चे खमंत्रिणि राञ्यभारं विन्यस्य 

खच्छंदतो विदेश्चपयैटनपरो बभूव । प्रथमं स राजा ताक्षयपुरं 
जगाम । तत्समये तन्नगरवासि जना महोप्रक्षामपीडयार्दिताः । 

क्षीणानि सवेंसस्यानि । श्चीणसखोनसो नयः । पंकशेषाणि 
पस्वखानि । बहूुष्टीमूतं तस्करकृुॐं । प्रजा अन्यान्यमभक्ष- 

यन् । एताटशविपद्वहुरे कारे स राजा परकारस्खधनन्ययेना- 

हारपदाथोन् कीत्वा तत्पोरेभ्यो दत्वा क्षामवाधां निराखत् । 

ते सर्वै पुष्कङान्नप्राप्या तुश्ाः पुष्टाश्चाभवन् । भगवस्परेषितस्ये- 

वा तर्कितोपनतस्य राज्ञस्साहाय्येन ताश््येनगरपाख्कः मयान 

परं संतुष्टस्तं भक्या पूजयामास । स राजा न तत्र चिरमु- 

वास । कुतः । “'अमिताघस्सखप्रणिधिभ्यस्ताक््यनगरे भवद्व- 
७0268 --28 
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स्थान ज्ञात्वा भवद्धिनाश्ाय यतेत । ततश्चिरं महाराजेन न तत्र 

स्थातव्य † मिति तत्सचिवेन छिखितं छ्खं वीय तस्पुरवा- 

स्तव्यानामभिवाद्नाक्षीवोदस्तुतिकोखाहटमुखरितदिगन्तरः पुन- 

स्समृद्रे नावा प्रतस्ये । 

समुद्रे नावा तस्िन्नातिदूरं गतवति हठदुद्धूतेन भ्य 
करजञ्चामारुतेन प्रवहणो भ्रः परकालाटतेनाविनिपण्णास्सर्वे 

जरूधिनिमस्ना नेदुः । अवसचुबिभिः प्रबरसमुद्रोमिजारैः 
कस्याचिद्परिचिततीरभूमाबुद्भूतो दिग्वासास्संजातः । तत्रेतस्तत- 
स्संचरतं तं केचिहरिद्रधीवया रषा जातातुकपास्खगृहमानीया- 

शनाच्छादनदानेन खसखचित्त चक्रुः तेन प्रष्टा इत्थमूचुः ¦ 
५'आय{ पंचफर्नामाय दृश्याः । तं श्रीनाथ इति विख्यातः कश्चि- 
न्महीपतिः प्रश्ासि । तस्य साधुवृत्तेन प्रजारंजनरक्या च 

साधुः श्रीनाथ इति कीयते । अस्ेका दुहिता कमलिनीनाम 
तस्य॒ निरवद्यङावण्या । श्वस्तस्या जन्मदिवसः । तस्यास्सयं 

वरमहोत्सव; प्रबयेते । तस्मिन्नानादिग्देश्चागता बहवश 

आयुधप्रयोगनैपुणीप्रदश्ेनतत्परा राजपुत्रास्ता वरीतुं समवेता 
भवेयुरिति ” अथ राजा तत्कथित वृत्तातं श्रुत्वा मदीयं 

व्रारबाणमिदार्नौ मननिकटेऽस्ि चेत्तेन द॑शितोत्र समा- 
गतान्सवोन् शारमानिन एकपदे विजेतुं शक्रुयाम् तन्ममाधन्य- 
तया समुद्रे प्रणष्टमिति शोचन्नासीत् । तदा दैवयागेन कश्चिदा- 



परकालचरितम् ३५५ 

चस्समभ्येय “राजन अदय समुद्रे मस्स्यग्रहणसमये मल्नारुलम्- 

मिदं कवचं कस्यापीद्यु*क्त्वा पूणैकवचमेकं तस्मै ददौ । इदमेव 
राज्ञः प्रणष्टं कंकटं “तद् परकाले नष्टवस्तुप्रापक स्वादुक्ूर- 

दैवं ॒प्रसस्य वहीना विपदामनतस्मेतद्भ्युदयो मया प्राप्तः । 
मरणसमये मस्ित्रा मद्यमिद् दत्तं । तस्मादिदं ममातीव प्रीति- 

पात्रं 1 यत्र यद्व गमिष्यामि तत्र ततर तेनारुल्योद् भवामि । 

छ्टञ्यो महोदधिरिदं सत्ता व्ययूयुजत् । इदानीं शातः पुनभ 
प्रयपेयत् । वहूनामोपक्रत मम समुद्रेण । ततः प्रणमामि तं । 
यतो मत्पिव्ृदत्तं वस्तु पुनर्व्धं ततो नोका्मगं विपदं न 

गणयामि । ” 

अथ परेद्युः परकारः पिवृदत्त कवचमासुच्य शरीना- 
थस्य सभा जगाम । यत्र कमलिनीपाणिप्रहणवद्धारया समाग- 

तान्भुजपराक्रमशाखिनरशख्विद्याविश्षारदान्सवोन्खदोर्विक्रम - 
पराजितान्छ्त्वा शद्चविदयाद्भुतानि प्रदशेयन् रंगे विचचार । 
सखयेवरेषु पर्तिवरा राजपुत्रीः कामयानान् योधवरान्सवौन् 
यदा यः कापि स्ववाहुबञ्ेन विजेतुं शक्तुयात्तदा सएव स्वयं 
वरवध्वा बहुमानपात्रं भवेत् । कमजिन्यप्येतमाघारमजहती 

बिमधथिततवीरकदृवकस्य परकार्स्य कटे सबहुमानं सानुरागं 

वरणसखजमाबद्ख तत्पराजितान्सखगृहान्गतुमचोदयत् । दरोनक्ष्- 

णादारभ्य परकाङसतस्या शररमचुरक्तो बभूव । 
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अथ श्रीनाथोपि परकारस्य भुजविक्रमेणात्मगुणसंपदा 
नितातमावर्जितमानसीऽभूत् । परकारस्तारानगराधीश्च इति 
श्रीनाथो न विवद् । यतस्स आत्मनां राज्याधिपतित्वं प्रच्छाय 

तारानगरवास्तव्योस्मीयेवाकथयत् । तस्मिन्खदुहितादृढानु- 
रक्तति ज्ञात्वा अज्ञातक्रुरकशीखादिकमपि तं खजामातरत्वेन 

प्रदीतुमेच्छत् 

अथ कमलिनीपरकाख्योर्गिबाहानंतरं कतिपयमासाभ्यं- 

तरे «८ अमिताघः पंचतामुपगतः । तारानगरे सवौः प्रकृतयो 

भवतों दीवप्रबासमसहमाना मच्छासनोह॑वनं कवैमु्यताः । 
अराजकत्वभीदया मा त्वच्छिहासनमाक्रमितुं प्रेरयति भवते 

विधेयो न तथा कतुभिच्छामि । अविटबेन स्स्थानमार्गत- 
व्यम्! इति परकाटस्य सचिवेन हालिकेन खिखितं ठेखमा- 

खोक्य श्रीनाथो यः कथित्सामान्यनर इति मतस्खजामाता 

परकालो महाराज इति ज्ञत्वा अभमितमानंदमाश्चयं चावाप | 
इदानीं जामात्रा दुहित्रा खस्य वियोगो भविष्यतीति अंतवैल्ली 
कमङिनी समुद्रयानक्ेशं सोह्ुमसमर्थेति श्रीनाथश्चितापसोऽ- 
भूत् 1 आश्चिद्यप्रसवान्तं पिवरगृहे खतन्यमिति भो समादि- 
छ्टापि कमिनी पतिमेवानुगतुमैच्छत् । प्रसूतेः पृवं सा तारा- 
नगरं ॒सुखेन प्रवेक्ष्यतीदयाक्चंसमानस्तत्पिता तस्या भत्रनु- 
गमनमनुमेने । कितु दुभेगस्य परकारुस्य समुद्रर्शतरुरजनि । 
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यतस्तारानगरतीरावत्तरणास्मागेव भयकरो जंद्चावातस्समुस्थितः 

तेन कमछिनी यथा सुजाक्राता भवति तथा विन्रस्तां । ततः 

क्षणातरे कमचिन्या वात्र मंदारिकाख्या हस्ताभ्यां खीशिड्मा- 

दाय परकार्मेय गभमोषनानतरं कमलिनी मृतेति दुवीतां 

कथयित्वा एतादृश्चग्रदेशे स्थातु केवर्मनर्होयं शिद्ुरियवदत् । 

द्यितामरणवातां श्रुतवतः परकार्स्य दुःखं वागतीतमभूत् । 
चिर शओक्ावेगेन विज्ञः पपात । परिजनेन समाश्वासितो 

र्ञ्धसंज्ञः । “५ हे देवताः ग्रीयास्पदानि पारितोषिकान्यस्मभ्यं 

द्त्वा पुनस्तानि किमाच्छिन्द्त 1 इदयाचक्रद् । धात्री । 

महाराज { क्षमामवदंबस्व । अस्मदेव्या - एतदेव परियक्तं । 
इमा पुत्रिकामवेक्षस । मा विह्बोम्ः । 

परकार्रिशष्युमादाय वत्से { चातजीवना भव । मात्- 

मरणसमये जातासि । अस्मिन् छोके तवागमनमितरराजयपुली- 

विसदृशं । इतः परं कल्याणमस्तु ते । 

चैडवातोऽतिमयंकरभग्या प्रवातुमारेभे 1 अद्यापि न 
विरराम । नौकाया शवो विद्यते चेन्न चडमारुतो बिरमतीति 
मूढविश्वासा नाविका राजानं परकाख्सुपेय राजन् { घेये- 
वान्भव | व्वामीश्वरोऽवतु । 

परकाङः--सविषाद्ं । बाढं घेयेवानस्मि । चैडवातान्न 
> अका १.९ भ [+ ९ [‰>१ + ४4 {५ 

बिभेमि । स मे पूणेहानिमकरोत् किमतः परं कतुं शक्यति । 
तपखिन्या अस्याः कृते चडानिर्शश्ाम्येदियभिखरूषामि । 
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नाविकाः--देव { भवदेवीशारीरं समुद्रे कप्तन्यम् । 
वार्धिमेहो्मिजाकेर्बरं स्प्रशनि । उचेवष्यति । यावन्नौका- 
मृतकल्ठेबरविसुक्ता न भवति । तावच्चंडवातो न शाम्यति ॥ 

परकालो नाविकानामयं मूढविश्वासो निम इति जानन्नपि 
क्षमया तस्प्राथेनामगीक्रय “कुरुत यथा सोचते भव्य इति 

प्रयवदत् । संदभाग्या एषा राजमहिषी समुद्रे प्रक्षेप्व्या 

आसीत् । सांप्रतं दुःखभागयं रजा अपध्िमद्शेनाय प्रेयस्या 
मुखं वीक्य ^“प्रिये{ मयकरमरिष्टशय्यामधिरूढाक्षि । 

नासि दीपों नास्यभिः । श््रुभूतानि भूतानि त्वां साक- 
स्येन बिसस्मरुः । मरणादकारेण त्वामकतुमपि नावकार्ो, 

मे । प्रद्युत समुद्रे प्क्ष सन्नद्धः । त्वर्स्मारकचिहमपि निमीतुं 
दुरशक । यतो जल्छ्ुक्तिकाभिस्सह वतेमाना तव तनुं समुद्र 

सरिछान्यभिभवेयुः । 

मदारिके { सुगंधद्रन्याणि। मषीभाजनं । ठेखिनी । 

पिकामानेतु निस्तुरं श्चवभाजनमानेतुं निचो्रकं चादिश्च। 
शिश्यमपधाने कुर । म॑दारिके † गच्छ । सवं सलीड्कर । अहं 
पुरोहितकृखं निवेतेयामि । 

यथाज्ञप्तं ते श्या ब्रहती पेटिकां राज्ञ उपनिन्युः । 
तस्या गंधचूर्णेन कीणां देवीं तदाभरणानि च निदधे । ^८यः 
कोपि साधुरिमां पेटिका देवात्पहयति चेदुद्धास्य त्यां 
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मञ्नायां भूमो निखनितु प्राथेये ” इयेकां पत्रिकामपि छ्खित्वा 
तस्या निहितवान । स्वहस्ताभ्यामेव तां पेटिकां समुद्रे चिक्षेप । 

परान्ते जञ्चावाने नौकां ताक््यैनगरी नेतु नाविकानादिवेश । 

यतस्तत्र शिशोस्संरश्णं सुद्र भवतीति परकालोऽमंस्त । 

अथ या निचा जं्चानिखेनातिभयम्रदा आसीद्यस्या 

विश्ायां कमछिन्याहवभाजनं समुद्रे क्षिप्रा तस्या निशाया 
प्रभाताया सलयामवीश्चनगरवामी सद्भिगम्यो जयंतनामा 

कृश्िदगदंकारस्सागरतीरे संचरंस्तरगेस्तीरम्तभि प्रापिता 
काचितपेटिकामद्रक्षीत् । मटैस्ता खगृह प्रापयामास । ता- 

द्धस्य जयते दृषटवति सति तस्य महते विस्मयाय यवी- 

यस्याः कस्याश्चित्संद्यो मृतककेवरं दं । सुरभिगन्धिना 
तद्वाससा पस्मिदखमाघ्राय तदाभरणसमुद्रक च दृषा ““इयं 

महाङखप्रसूता काचित् सख । एव रइमशानीकृतसमुद्राऽभव- 

दियध्यवससो । मंजूषा्य॑तर इतस्ततो विचिन्वन्कस्मिशध्ित्कोणे 
एकं पमप्यपहयत् । यस्मिन्नेषा तारानगरपतेः परकार्स्य 

महिषीति छ्चितम् । तारशविपदा वैचिच्येण विस्मयमानः 

मनोहराकृया अनया वियुक्तं तद्धतोर शोचन् जयंतः 

°“परकार { यदि त्वमद्यापि जीवसि तर्हिं तव हृद्यं शतधा 

स्फुटितं भवेत् ‡ । सावधानं कमटिनीवदनं परीक्षमाणः 

“अहो { कथ प्रसन्ना तदृष्टिः । मृतो नैतादृशी भवेत् । 
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अविभ्रहयकारिणस्ते ये भवतीं समुद्रे श्िप्रं प्रक्िप्तबंतः । 

इत्यवदत् ” यतस्सा मृतेति स न प्रयेयाय । अथ सखश्रया- 

नाहूय । “'संधुक््यतामभिः आनीर्य॑ता साधिष्ठानि पुष्टप्रदानि 

पेयानि । गीयता मधुरगीतं । यानि तस्यास्सं्रान्तं चित्त 

प्रकृति मानेतुमुपकरणीमवंति' इलयाज्ञापयत् । इयं पुनरुल्नी- 

विष्यति । विस्मयाङ्करुतया विखोकयतस्ता परिवाये संघी- 

मूतान्नरानित्थमबोचत् । अयौ { वायुप्रसरणमागं मापिधतत । 

वायुस्सशतु तद्राबरं । एषा पुनर्जीवलोके प्रतिष्ठिता भवेत् । 

मूष्ितायास्तस्याः पंचघटिका नातीताः । पद्यत । इदानीं सा 

सप्राणा । चत इव पर्मणी । एषा वरवर्णिनी खदुदंशा 

अस्मकं श्रावयित्वा दुःखं जनयितुं जीवेदिति जयतः प्राह । 

शिञ्चजननानंतर कमिनी गादमूषछछोनिमस्ना बमूव । तादृश्ा- 

मवस्था दृष सवै सा समारेति निधिक्युः । अपित्विदा- 

नमस्य साधो्जैयंतस्य सादरोपक्रमेण पुनः प्राणिता । सा 

शनैरन्मीस्य चक्षुषी जगाद् । “क्वाहमस्मि । कुल मम 

नाथः परकाङः । कोयं छखोकः । 

अथ ज्यतस्तस्या आपतिता बिपदं शनेरशनेर्वोधया- 

मास । यदा सा कार्त्स्येन प्रकृतिमापन्ना तदा स तद्भत्ो 

खिखिता पत्रिका तदाभरणसमुद्रकं च दशयामास । अथ 

सा पन्नं वाचयित्वा “इमानि मम भपैस्सहस्ताेखितान्यक्षराणि 
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2 ५ समुद्रे नौकायां निवेशितास्मीति यत्तद् स्मरामि । नाहं 

शिद्युजननमवधारयामि । इतःपरं मन्धवदंशेनस्य दुरेभत्वा- 

चछ्ुद्धवेपं धृत्वा विरक्ता भवितुमिच्छामि । ” 

जयंतः--आर्ये { यदि ते र्ते मम ग्रहस्य नाति- 

दरे एकं देवतायतन विद्यते । तब शुद्धबेषधारिणी वस । 
अपिच यदीच्छकषि मम चाघ्रपुत्री भवलयास्सदायिनी 

भविष्यति । महानयं प्रसाद् इति कमलिनी तस्योपदेश्मगीच- 

कार । यदा सा स्वखचित्ता वभूव तदा ता देवतायतने 
निहितवान् । तत्र॒ सा देवतापूजनपराऽमूत् । भतुस्संमावित- 

नाशेन दुःखिता कारं यापयतिस्म । 

परकारुस्खदारिकाया वबार्धोजातत्वाद्वार्धिंजेति नाम 

रत्वा स्वोपकृतितोषितस्य तास्येनगसाधिपतेः इमयानाहयस्य 

राज्ञसद्धायोया द्यानिशयायाश्च सरक्षणे माब्रहीनशिद्ं निधातुं 

निथिदय तन्नगरीं प्रापत् । अथ मयान; परकाटस्यापतितां 

जायावियोगरूपा विपत्तिं श्रुत्वा तेन समदुःख इत्थमवोचत् । 
“अहो मनोज्ञा भवन्महिषी अच्रानीताचेद्य धन्या अभूम । 

परकारः--अधे { ईश्वराज्ञा दुकघ्या । ससुद्रेणेवोद्षठं मया । 
कि प्रयोजन । यथाविधि विहितं तथेवामून् । मच्छि 
युष्मत्संरक्षणे निवेशयितुमिच्छामि । राजपुल्रय;ः यादशं 
शिष्छामहेन्ति तादृशी शिक्षा अस्यापि भवता दातव्येति 
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प्राथेये । अथ तद््ायाभिमुखो भूत्वा दयानिधे दयानिशे ॥ 
साध्वि । दयया मच्छिद्युपोषणेन मामनुगृ्यण । दयानिश्चा प्रमो 

ममाप्यका दारिकास्ि । तन्निर्विञ्चेष भवत्पुत्रिकामपि पकयामि । 

इमयानः- महाराज परकर {† भयंकरक्षामदिनेषु 

सनांसां मद्राञ्यप्रजाना भवत्कृतस्यान्नदानस्य भवच्छिद्युपोषणं 

विहाय का वान्या निष्कृति दातं शक्तुयाम् । प्रभो । ममाप्य- 

सत्येका पुत्रिका । सापि मे व्वत्कुमायो नाधिकतरप्रेमास्पदा 

भवेत् । युष्मत्कुमासीं यद्यहमुपेक्षे तदा मस्रजासस्मिन्कमणि 
मा बरूल्छुयुः यदि तदृपप्युपेक्षे तदा देवा मयि कपिताहदा- 

लवं दशेयेयुः” एवं परकाले दुंपतीभ्यां छमयानदयानिराभ्यां 

शिशरक्षणेऽभयदनेन टदीकरतो धात्रीं तद्रक्षणे निधाय 

सखदेशाभिमुखः प्रतस्थे । तत्समये बार्धिजाश्चि्यातयासस्मिन्ना- 

पतिता विपत्ति नाज्ञासीत् । मद्रिका तद्धाघ्नी राज्ञः प्रखान- 

समये बहुव्यरूपत् । 

परकाक्ः--मदारिके { मारोदीः । भवेदारिकाम- 

वेश्चस । 

अथ परकाटस्सुखेन तारानगर प्राप । सखराज्यासनं 

भूयोऽन्यतिष्ठत् । राजा या मृतेल्मस्त शोचनीया सा तस्य देवी 
अवीडनगरे धिता । तत्पुत्तिका वार्धिजायाजननासरशरृति 

+, 

समाता न दृष्टा सा मयेन सदाङुखप्रसूतेरचितवि धिना 
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पोषिता शिक्षिता च । सा यदा चतुदेशवषदेरीया तदा तत्काे 

विद्यमानस्सवौवि्याः कञराश्चाभ्यस्य तत्कालिकान्सवोन्विदुषोऽ 
यशेन । कि नरीव गातुं अग्छरा इव नर्षितुं नैपुण्यमवाप । 

सूच्या कौरोयतंतुभिः पुष्पाणि फखानि पक्षिणश्च सहजवस्त्वति- 
सायितया रचयितुं महतीं नेपुणीमास्षसाद् । सवेबिद्यावेदुष्य- 
समार्जितप्रश्चस्ि स्वेजनाश्चयेपाललीभूतां वार्धिजा वीक्ष्य छम- 
यानस्य जाया दयानिश्ा स्वदुहितुभदवुद्धिव्वात्ताद्विया- 
वैशारद्यं नासादितवतीति जातमात्सयो तस्या क्ाव्वमुबाह् । 

एता निहंतुमेक न्युडक्त । तत्समय एव महाविश्वासपात्र 

तद्धात्री मंदारिका ममार । वार्धिजा व्यापादनमुहदिर्य ख्यन्- 

याख्येन खभयेन सह दयानिशाया भापमाणायां वांधिजासूतां 

दारिका शोचयासीत् । एतद्रधकमे कते दयानिशया प्रेरितो 
खयनयो महानृशसोष्येतादशकमेणि प्रेरयितुमनहः । यतस्स- 

वार्थिजा शीख्गुणसपदा समावर्जित्तमना वभूव । सा साधुर 
तेति सोऽ्रवीदयानिशां । अतएव देवताभ्य उपहारीकतौमहैति । 
सखधाक्या मंदारिकाया मरणेन श्रक्षं दुःखिता इत एवाग- 

च्छति सा पय पष्य 1 किं मदाज्ञामचुवर्तितु मिच्छसि । 

ख्यनयः--तदाज्ञो्ंवनाद्धिभ्यत् । आर्ये { कठुं निशितं 
मया । निरुपमानायास्तस्या मृत्युरेकवाक्येनैव निश्चितः } अथ 

वार्धिजा पुष्पमाजनहस्ता तयोस्सविधं गत्वा एतैः पुष्पैमदारि- 
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कायारहमश्चानभूमिमास्वृणामीयवदत् 1 वसंतर्तौ नीर्रोहिता- 
नीमानि पाटलानि रक्तानि करवीराणि तस्यादहमश्चानधरण्यां 

विन्यस्तानि चितकम्बल्वस्रतिभान्ति। हन्त दुःखमागिन्यहम् | 

जंद्यावतसमये जतास्ि । मावृदीनाचासि संवृत्ता । अयं 

रोकस्खजनाद्पकषेन् जं्आानिट इवाभाति में । प्रतारणसीना 

दयानिश्चा । वार्भिजे { कथमेकाकिनी खिता विरपसि । क 

गता मे पुत्रिका ! मदारिका माशोचः ! अहमेव ते धामी | 
प्रयोजनशल्येनानेन दुःखेन ते रूपं परिषत्तिमभजत् । एहि । 
पुष्पार्णीतो निषेहि । सयुद्रानिरस्तान् रकूपयेत् । ख्यनयेन 
गच्छ । उपसेव्योयं वायुस्त्वामाह्वाद्यति आगच्छ ख्यनय । 

एनामाद्ाय गच्छ । वार्धिजा आर्ये अस्िहितभ्रया माभव । 

कपटह्द्या दयानिरा खयनयेन सह ता परियक्तुं सन्या- 

जमिद्माह । राज्ञि परकाटे त्वयि च मे महती प्रीतिः । त्वसि- 

चागसनमत्राचुदिनं वयं प्रतीक्षामहे । सोत्रागय शोकवेगेन 
परिक्षीणा चद्रककमिव दिता स्वा परयति चेच्छत्संरक्षणे व्यं 

धादरा इति तकेयेत् । तस्माहयनयेन सह गच्छ । विहर 
समुद्रतीरे । मूयो हषेमवाप्रुहि । यूनः खविरस्य च चित्ता- 
कषक त्वज्वावण्यं माप्रमोषमुपयातु । एवं तया निबेद्माना 
वाधिजा मनसीत्थमचितयत् । गतु नेच्छामि । तथापि गमि- 
ष्यामि । दयानिशा निष्करामंती ख्यनयमुदिरय । इदमाह- 
मयोक्तं मा विस्मर । 
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अथ वार्धिजा सखजननसदने समुद्रमभितः परयंती ( 
छ्यनय { कि वातः दक्षिणस्या दिको वाति । 

छख्यनयः- न हि न हि नैक्तिदिशो वाति । 
वार्धिजा--मञ्जननसमये बायुरु्तरस्यां दिक्ि ववौ । 

ततो जञ्चाजिटपीडा पितुरापतितानि दुभ्खानि माव्रग्रतिरि- 

येतत्सवं वार्धिजामनस्यपप्रत् । ततस्सा इत्थ जगाद् । “'मल्न- 

नको दीेपीवराभ्या खवाहुभ्यां नोकारज्नुराकृष्य कूपदडा- 
नाण्िष्य «४ हे नाविकाः धेयेमवटरंवत ” इदयाचुक्रोश्ेति मम 
धात्री मंदारिका मामवोचत् । ख्यनयः ¦ पएतत्कदा सम- 
भवत् । 

वार्धिजा--मल्नननस्मये । तदानीं वायु द्ूतसमुद्रक्षो- 
भस्सर्वेषामदृष्टपूवेः । अहो तत्समये नाविकानामुदधेगः कणेघा- 
रस्याक्रंदरवः नोकाधिपतेरजैराह्वानमियेतत्सवं मिच्छित्वा नौ- 
काया व्याङ्ुख्त्वं गुण चकारेति मद्रिका ममासकृद्कथयत् । 

एतदृत्तान्तं सवं तयोक्तमदयापि मम स्पृतिपद्मवगाहते । 

एवं भापमाणां वार्धिजां ख्यनय आह । आर्ये भाषगणाद्धिरम । 

इतः परं स्तुतिभिरीश्वर प्रीणय । वार्धिजा । किमप्यजानंती । 

भयाद्वेपमाना । कस्तवोरेशः । 

ख्यनयः- इश्वरं प्राथयितुं यदि रकिचिर्द॑तरं बाछिं 
दास्यामि । मा चिरस्य । ईंरसत्वस्राथेना द्रुतं -छणुयात् । 
साीत्रं मम विहितं कमे कतुं मया प्रतिज्ञावं । 
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बाविजा--किं मा व्यापादयसि । हत किमथ । 

लकयनयः-मम स्वामिन्याः मनस्व्रष्स्ये । 

वार्धिजा--सा किमथं मां घातयितुमिच्छति । नाप- 
राधल्वोपि तद्विषये मयाकृत इति सुष्ठु जने । नोक्त मया 
परुषवचनं न कस्यापि प्राणिनो दिसामजनयम् । विश्वसि हि 

मम वचनं । न कदाचिन्मूषको मर्िकावा मया हतः । 
यदि कथ्ित्कीटः प्रमादात्पादाकांतो भ्रियेत तदा शोचामि तं। 

ख्यनयः--मत्खामिन्याज्ञानिवेतनमेव मम प्रयोजनं । 
नतृत्तरोत्तरप्रसयुक्तिः ॥ 

अथ ता हतुं तस्मिन् दुरात्मनि कोक्षात् कृपाणमाकषेति 
समद्रदस्यवः तत्ती रेऽवतीये हडादागदय वार्धिजामादाय श्रदु- 

ॐ । 
अथ वार्धिजापहतो सदस्युस्ता गृहीत्वा मिथिलानगरं 

ययो । तर कस्मेचिदासाय तां विचिक्राय । तारग्विपदक्षाया- 
मपि वार्धिंजाखगुणसंपदा रूपसंपदा च तस्या भिधिरनगयां 
क्षिप्रं सुप्रसिद्धा बभूब । तया संपादितेन द्रविणेन तस्याः केता 
घनाढ्योऽभूत् तन्रयबाङकाभ्यस्संगीतविदां नास्य॒ सूचिकमे 
च शिक्षित्वा ताभ्योधिगतं धनं स्वस्रामिनस्तद्धायोये चाद्ात् ॥ 
तस्या; पांडिलयविरोषश्चित्रकन्छनेैपुणीभिथिखाधिपस्यानंतवमेण- 
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इश्रुतिपथमयात् । रतिप्रतिमसौद्र्यां सकरुजनरखाघनीयवरिता 
ता द्रष्टं स राजा खयं तन्निख्यसगात् । तथा सह संमाषणेना- 

नैतवमो महान्त प्रहषेमवाप । स॒ राजा वार्धिजायाः प्ररस- 
नीयचरित्रमितः पूं श्रुतवानपि प्रयक्षद्शञेनाद्विकतरं जज्ञे । 
सवेदा भवा ह्यपरियक्तसत्पथया अजहदुदयमया च भवितव्य- 

मिव्युपदिशय राजा अ्नतवमों सखगृहमगात् । वार्धिजा 
सदसद्िवेके । आभिजाये श्चरीरखावण्ये चाद्धितीया तस्या 

अपछष्टद्ितिमप्यगणयित्वा स्वेथा ता परिणेतुं स॒ राजा 

आश्चं॑से । सा सत्छुखजेलयमस्त । यः कश्ित्तद्न्वयजन्म- 

धृत्तातं ता प्रच्छति पत्सा छ्ुत्रचिन्निषण्णा रोदितिस्म । 

अघ्रातरे ताक्ष्यनगरे ख्यनयो द्यानिशाया भीतो “मया 

वार्धिजा निहतेति तस्ये न्यवेदयत् । अथ सा दुष्टयोषित्तन्म- 

रणवातां सर्व॑तस्प्रकद्रय ओन्वेदेदिकक्रियाः कार्यंतीव 
द्रीयंती उऽञ्वल्मेकं स्मारकचिहवं निरमापयत् । चिरात्स्व- 

दुदिवदैयनामावात्ता इद्वा खगृहमनेतुकामः परकारोऽमायेन 
हार्किनानुयातस्तारानगसात्ताल्येपुरं समुद्रयानेन गतः 
दौरे यदिवसे ता दारिका छमयानतत्पल्योहैस्ते न्यास इव 

द्त्तवान् तददिवसास्रश्रति सता नाद्रीक्षीत् ततः कुमारीदद्ैनो- 
त्कंठया नौकावतरणसमनंतरमेव मयानस्य ग्रह गत्वा तं 

€ ११८. 
वीक्ष्य “क्त गता मे पुी''ति पप्रच्छ सा दिवं गवेदयुक्तस- 
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स्मारकचिहनं च दितो दुःखेन महता स्पुटितहदयो मृचछछौम- 
वाप । चिराह्ब्धरसंज्ञसदेशदशेनमपि सोदुमञ्चकनुवन् प्रबहण- 

मारुह्य ताक्ष्यनगरीतः प्रतस्थे । नोकाप्रवेशदिनदारभ्य स 

राजा दुःखातिश्चयेनावचनो मूक इव जडडइवोन्मत्त इव 

वभूव । 

अथ तास्येनगरात्तारापुरं गच्छंती नौका मध्येमागं 

मिथिलां प्राप । यत्र वार्धिजा खिता 1 मिधथिङ्ेशोऽनंतवमौ 

तीराद्राजनोकामालोक्य “कोवा तस्यामास्तेः इति जिज्ञासुः 

वहित्रेण स्वङुतूहङापनयनाय धूमनौकापाश्ं जगाम । पर- 
कारस्य मल्ली हास्किस्तमलयाद्रेण प्रवयद्रम्य स्वागतं व्याह्या- 

वदत् । “आये तारानगरादागता नोका । अस्मल्भुं परकां 
ततैव नयामः । सदारपुभिकावियोगदुःखेन बख्वदर्दितः । 
म।सत्रयासरभृति न केनापि भाषते नाहारं स्वीकरोति । संततं 
चितासंतातिं दीर्ीकराति । तदहुदृश्ाया वक्तुरभोतुरपि मना द्रवति 
अथानेतवमो दुःखितं तं राजानं सछृदृष्टुं दाख्किस्यालुज्ञा 
ययाचे 1 हास्किनाभ्यनुक्नातोऽनतवमो परकाठ दद्व । “जयतु 
जयतु महाराजः † रक्ष॑तु त्वा देवताः” इलयवदृत् । किंत्वस्या 
भाषणं निष्फठमेवाभूत् । राजाप्रतिवचनं न ददौ । स्वनिकट- 
मागतमाग॑तुकं द्रष्टुमपि नैच्छत् । 
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अथ मिथिडेश्चः वार्धिजा अच्रागय मधुरया वाण्या भाष 
ते चेन्नूनमसौ प्र्युत्तरं॑दद्यादिति मत्वा तामवनितुमनुज्ञातो 
वार्धिजामाननिन्ये। सा नौकामारुद्य दुःखेन क्वचित्कोणे निषण्णं 
पितरमद्राक्चीत् । नौकाशितास्सर्वे तां बिरोक्य चिरपरिचिता 
इव प्रीतिपुरस्सरं तस्थे स्वागतं व्याजहुः । इयमतीव रम्यदके- 
ना प्रमदेति चदुः। अनंतवमो तेषां स्तुतिवाचहशरुत्वा श्रा ननद 
सा सत्कुरप्रसूतेत्यमस्त । ता भा्यातिन वरीतुमकामयत । 

अनन्तवमौ-- वार्धि अत्र विषादगृहीतमानसः कथ्ि- 
न्महाराजोसि स न केनापि सम्भाषते कं तव नैपुण्येन तं 

खस्थचित्त सुखितं कलु शक्नोषि ? । 

वार्धिजा--मां मच्च च बजेयिस्वा इतरेषां तन्निकटे 

प्रवेशो न दीयते चेत् तं प्रकृतिमानेतु यथाशक्ति प्रयतिष्ये। मिथि- 
खाया मप्रमत्ततया सवजन्मवरत्तान्तं निगूहितवती सा ^“ अर्हं 

राजवंशोत्पन्ना इदानीं दासीभूतास्मीति वक्तु हणा आत्मन 
उन्नतपद भं निवेदयन्ती स्वभाग्यविपयेयं परकालायाकथयत् । 

तं खपितरं जानतीव तस्य पुरतस्खदुःख साेस्तरसुवाच। एवं कतुं 
को हेतुरिति चेदैवोपहतान्समदुःखसुखान्कतुं तद्प्ने स्विपत्ति- 
वणनान्नान्यत्साधनमान्ि । तस्या मधुरस्रोऽवसन्नं रजानसुद्- 

बोधयत् चिरान्निमीर्ति अक्षिणी स उन्मिमीरख । बा्धिजा 

सुखं दृष्टा तस्यां स्वमदिष्याः पूणेसादर्यमुपल्क््य स॒ राजा 
9122.168 -24 
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परं विस्मितोऽमूत् 1 प्रबुद्ध इत्थमवदत् } “मस्रेयसी एतत्कन्य- 
केबासीत् । अनया मल्छुमायो मबितव्यं । नतश्च । शरच्छकशा- 
कनिमं पुंडरीकद््यताक्चं तन्मुखं पुनरधुना दष्टं । “'ङुमारि ! 

छु निवससि । पितरो कौ । अहमिव स्वमपि विपन्नास्मीति 
वदसि ! तवं धृत्तातं मे कथय । मम॒ सहिष्णुतायां सदखाक्ं 

मबती जानातीति मन्ये । पुंसेव स्वया दुःखं सोढं । मयातु 

खियेव । आख्याहि तव ष्त्तातं प्राथेये भवतीं । आगच्छ 
मत्पाञ्चं निषीद् 1 मम नाम वार्धिजेति तया कथिते परकालः 

विक्षितोऽभूत् । यतो न तत्सामान्यनामेति स जानाति । 
वार्धौ जते तेनैव तन्नाम तस्या विरचितं । 

परकारुः--अह्। मां विडंबयत्ि । खोकस्य मां परिदा- 

सास्पदं कारयितुं क्रद्धेन केनचिदैवेनात्र प्रेषितासि । 
वार्धिजा---आये ! क्षमख । अथवा चेतः परं कथ- 

यामि | 

परकाडः- वत्से । कथय कथय । अहं तिति- 
छ्युरसि । मन्नाम वार्धिजेति कथनात्कथमहमुद्धिम्रोस्मि तवं ठेशा- 

मपि न जानासि । 

वार्धिजा-- तन्नाम अधिकास्वता राज्ञा मस्पित्रा दत्तं । 

परकाङः-राजपुत्नरी भूत्वा वार्धिजाभिधानं बहसि । 
अपि तं मानुषी प्रयक्षेण न दिव्यांगना । त्रूदि । कबजा- 
तासि । वार्विजेति नाम कथं रब्धं । 
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वार्धिजा ! वार्धौ जातत्वाद्वार्धिजेति नाम ख्ब्धं । मम 
माना कस्यचिन्महीपतेः पुतली । मम प्रसूलयनतरं मम 

माता मृतौ ! एतद्रत्तातं मम धात्री मदारिका बहुवारं 
मद्यमकथयत् । राजा मस्पिना ताक्ष्येनगरे इमयानतत्पल्या- 

स्संरक्षणे सा निधाय स्वदेशं गतः । छमयानस्य मायो कूरह- 
द्या सती मां घातयितुमयतत । अत्रांतरे देवात्समद्रदस्युसंघः 

हठादागदय मा विपदो निस्तारयामास ! तैरेवेमा मिथिलां प्रापि- 
ता । आये { किमथं रोदिषि । किं मा वंचनपरेति मन्यसे । 
राज्ञः परकार्स्य तनूजाभम्मि । स॒ यदि जीवति । ततः पर- 

कालो हठादुद्धूतेनानदेन संलस्तः वार्धिजोक्तिषु संदिहानस्सरक- 

ठरवश्रवणेन प्रहटान्खर्किकरानुचैराजुहाव । मंत्रिवरं दालिक- 
मुवाच । हालिक { मा गादप्रदार विक्षतं कुर । प्रकृतमनोव्यधा 

मा पुनः प्रापय । नोचेदयमारनद्मदहोदधिमौमाष्रावयन् दर्दित- 
निजोद्धलयः मां वकशशीकरटय मास्यति। हे वार्धिजे { एहि। समुद्र 
जातासि । तास्येनगरे निखातासि । पुनस्तमुद्रे द्ासि । 
हाखिकि { जानुभ्यां शित्वा दृवान्वद्स्र । एषा वार्धिजा 1 
जाते ! आशिषस्ते सन्तु । हालिक { नूतनवासासि मा परिधा- 
पय । चृञ्येसया दयानिश्या दिष्टया न व्यापादिता । युष्मद्रा- 

ज्ञीति तां व्यवहरत । अथ भिधिर्शमनतवमाणं दष्टा कासा- 
विख्रच्छत् । दाङकः । महाराज भवंतं सजनवियोगदुः- 
खितं द्रष्टुमागतः । 
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परकालः--आये { परिष्वजे भर्वत । देहि मे वासा- 
कि | तानि परिधायाहं मनोहरतया टृश्येय । हा भगवन् ! 

मम॒ दारिकामारिषा योजय । शणु । अहो कीदुकी गीतिः । 

केनचिदयाद्ुना देवेन प्रेषित्ता मवेत् । अथवा तद्रानं मावना- 

कर्पितं स्यात् । 

हालिकः महाराज न किमपि श्रूयते | 

परकारः- न किमपि । तदुपरितनरोकेभ्यो निस्स- 

रति । 
यत्न कुचापि गनध्वन्यभावादार्नैदपारवयेन परक।- 

ठस्य बुदधि्चकितियनंतवमौ निधियेदानीं तेन॒ सह विवादो 

निष्फछ इयद्यवससौ । नूनं गानं श्रूयत इति ते तमूचुः । 
निद्रा मम चेतना मुङुकीकरोतीति वदतं तमर्नतवमोनेतुमुप- 
दिदेश्च । आनंदेन जडीभूतचेतन्यो स परकाखो गादसुषुध्िनिमस्न 
आसीत् । वारिजा निद्राणं पिततरमन्वास्य तस्थौ । 

अथ परकाटो निद्रायां स्वप्र ददर । येनावीरनगरीं 
गंतुं निश्चिकाय । अवीश्चनगरीनिवासिना देवता उयानाभि- 

धा तस्य खतरे साक्षाल्छरय “रे परकाङ { अबीश्चनगरे खितं 

मदाल्यं प्रयागंतव्यं । ततल ॒त्वल्लीवितचरितरं त्वय्यापतिता 

विपद्ः म्पुरत आख्यातव्यं । यदि मदाज्ञामतुवतेसे परमश्र- 

योखाभस्ते भविष्यतीति मद्रजतमयधनुख्ष्टिकया शपे । इय- 
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वदत् । तथा देवताज्ञानुसारेणाबीश्चनगरीं गंतुस॒द्युक्तो बभूव । 
ततः परकालः प्रचुद्धोऽनिवैचनीयं स्वास्थ्य ङ्डध्वा स्वप्र्रत्तातं 

देवताज्ञाचुवरैने स्वनिश्चयं च वार्धिजादिभ्योऽकथयत् । ` 
ततोऽन॑तवमौ परकारं नौकाया अवतीयै खनगयां 

मिथिलाया स्वछरृतयथोचितातिभ्यं खीकतुं प्रार्थितवान् । पर- 
कारस्तन्निमत्रणं मुदा अगीकय तेन सदं द्वि्राणि दिनान्यव- 

खातुमूशेकृतवान । मिथिकापुरीपाठकस्तददेश्ायां यामया- 

द्रेण संरक्षितवास्तस्याः पितरं म्टाराजं सभाजयितु तत्समये 

यादश्ानुत्सवन्कृतवान यादृश्चमतिथिसत्कारं रचितवान् 

तत्सवमस्माभिमेनसा अभ्यूहनीयम् । विपदशाया खदुहितरि 
तत्छरतसं रक्षणं तत्कृतकतेज्यनिरदेशे वाधिजाया अप्रतिक्ूखत्वं च 
ज्ञात्वा परकारः बार्थिजानैतवरमेणोः विवाहा गीका रातू 
अवीक्चनगरी देवतादद्चैना्थं मया सदहागेतन्यमियनतवमोण- 
मादिदेश्च । कतिपयदिविसानैतरं परकारुसदहु हिता अनेतवमो 
चेति त्रयोऽनुकूखवायुप्रणुन्नया नोकया सुखेनाबीश्चनगरीं प्रापुः । 

अथ सपरिवारे राजनि परकारे देवताख्यं प्रविष्टे सति 
कमलिन्याख्चाता जयंत इदानीं वर्षिष्ठः तदाख्यपरिचारिकावेषधा- 
रिणी कमिनी च मुखमंटपं प्रविविद्छतुः । जायावियोगाङ्कछ- 
मानसतया यापितैबेहुभिवेरषेर्विपयोसितरूपस्य परकाठस्या्रतिं 
तत्कंठरवं च प्रयभिज्ञाय तस्य संभाषणमानंदेनाश्चर्येण शुश्राव 
कमिनी । 
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मुखमंटपे परकालेनो्तानि वचांसीमानि । 'खस्यस्तु 
ते भगवति डयने { अहं तारानगराधिपः  सदेशादागयं 
पचफटनगरे तस्पुराधीश्चस्य पुत्रिकां कमछिनीनाम्रीुदृढवान् । 

सा दारिकमेकां प्रसूय समुद्रे मृता । सा मारी त्यिनगरे 

छृमयानस्य भायेया दयानिश्चया पोषिता चतुदैश्चवषेदेशीयः 

संढत्ता । तदा कूराश्षया दयानिश्चा तां हंतुमयतत । अपितु 
तदनुकूरदैवेन भिधथिलामानीता । अहं तत्तीरमार्गेण प्रबहणेना- 
गच्छन् दिष्टया तामहं नौकायामद्राक्षम् । तब सा मां पितरं 
प्रयमिज्ञाय “८ तवास्म्यहं पुतरिकेति ” न्यवेदयत् । 

अथ कमिनी तद्रष्वहृश्रवणादुत्पन्नमानंदसरागरमात्मन्य- 

मातं निरोद्धूमशक्ता “८ महाराज { परकाठसत्वम् ” इयाक्रोशंती 
मूर्छिता अपप्तत् । 

परकाल--किमभिप्रेति सा । मरिष्यति । आयौ 
परिव्ायध्वमेनम् । 
, जयंतः--डयानायाः पुरतस्त्वदुक्तं सयं चेदियं तव 
भायो | 

' परकालः नास्ति मे भायो । आभ्यामेव हस्ताभ्यां 
तां समुद्रे प्राक्षिपम् । 

ततो जयन्तस्तदृधिगमप्रकारं तस्मे सविस्तरं कथयित्वा 
४७८८ आख्ये तां परिचारिक्ापद्व्यां निवेशितवानस्मीया- 

व्यो 1 
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इदानीं कमिनी पुनः प्रकृतिमापन्ना ^ महाराज ! 

किं नासि परकाटः । स इव भाषसे । स इव दृश्यसे । 

भवत्संभाषणे जंञ्चामास्वं जननं सरणं च कथितवानसि । 

परकाटः- भक्षं विस्मितः । ग्रतायाः कमखिन्या$ 

कंठष्वनिः कथं पुनदरश्रयते । कमिनी । महाराज † या समुद्र 
निमग्ना मृतेति संभाविता सैवास्म्यह कमलिनी | 

परकाखः- भगवति डयाने {† सलयासीति सभक्तिसा- 

अयेमाचक्रंद् । 

कमलिनी-- सुष्टु जानेहं भवंत । पंचफरनगरे अस्म- 
सद्यानसमये मस्मि्रा ते दत्तमिदमगुव्ीयकं त्वदंगुत््या 

पश्यामि । 

परकाङ्ः--भो देवाः इदानी भवद्नुप्रहातिशयेना- 

तीतानि दुःखानि स्मृत्वा आत्मान विनोदयामि । 

कमिति { गाद्छिषं वितर । वार्धिजा । मम मातुर 

रजि ससं श्रममात्मानं पातयितुमु्कंठते मे हदयं ¦ 

- परकाढ--कमरिनि { पष्य । या त्द्रभोत्संमूता या 
समुद्रेण दत्ता अत एव या -वर्रधजेर्यभिहिता तां तव पुल्लिका- 

मवेक्षसख । 
1 1 

कमखिनी--आनदपरबुश्छा पुत्रिकामास्गिति । कम 
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तदा परक्ाखो देवतासान्निष्ये जानुभ्यां खित्वा डया- 
नामुदिश््य । भगवति { खप्रे भवलयास्साक्षात्कारासरमनुगही- 

तोस्मि । प्रतिदिनं ते उपहारान्समपेयामि । 
ततः परकालो भायोया अनुमति गृहीत्वा शछाल्यगुणा- 

यानंतबमेणे खां दुहितरं विवाहे दतु प्रयश्रणोत् । 
एवं विपदृक्रांतानामपि परकाडतत्कख्त्रतनयानां सदुत्त, 

कषमा, खेयं वयं च लोकस्योदादरणमूतान्यभवन् । उदारचरि- 
तस्य म॑निप्रकांडस्य हाछिकष्य सलसंधत्वकृतज्ञत्व विपेयत्वादि- 
गुणगणः रोके नान्यस्मिन् दयते । अन्यस्य दुर्दैवार्स्वस्य 
राञ्यप्राप्रौ समुपलिताया खलराममपि परियस्य न्याय्यं खरामि-. 
नमानास्य कोवा सिहास्नमारापयति । परोपक्रततिरवरयं कते- 
व्येति ज्ञानसहितं सुजनत्वं देवखभावोचितमिति जयन्तस्य 
चरितेन बोधितास्स्मः।ृमयानस्य दुष्टजाया द्यानिश्चा खदुष्टताया 
अनुरूपं फर प्रापिता । ताक््येनगरनिवासिनस्सर्वै परमोपका- 
रिणो महोदारस्य परकाछस्य दुहितरं वार्धिजा हंतुं कृतोद्यमेति 
श्रुत्वा कोपोदीपिता वेरनियोतनाय संघशउत्थाय तद्ृेऽभि 
निक्षिप्य तौ दंपती तद्ृहोपकरणानि चादहन् । तत्छृतघोरक- 

मेणस्सरशोयं दंड इति देवा अपि जहुः । 

॥ परकाख्चवरितं समाप्रम् ॥ 

[र 



17 510 ग छाल उत्तालचरितरम् .) 
ना 

{)721212.115 2€75070 28 

1* 0216110 = उन्ताखः-कथानायकः, 

[6506702 = दौषदमना उत्ताटस्य भायो, 13 

22031110 = प्रबन्धुः दोषद्मनायाः पिना. 

(75 = सीप्राहमीपम्, 

{820 = अयागः 

© त +> ८० (28810 = कौ्षिकः. 

#॥ 0112870 = मन्थानः «3 





॥ उत्ताख्चरितम् ॥ 
( ७0 0 077 1.0 ) 

वीक 

¢ ५ ५ 

आसीष्टिनिश्चानग्य प्रवधुनामा कथिदिभ्यों 

राजकीयसभास्तारः । वभूव तस्यैका दुहिता दोषदमनानाम 

च्रारुस्वगी 1 अकुरितप्रथमयौवनायास्तस्या रूपसस्पत्तिधेन- 

संपत्तिश्च बहूनां कटीनयुवमनःकरगाणामानायतामवापतुः 

अपितु तुस्यश्षीबयोरूपेषु स्वदेशीयेषु तेपु प्राथेयिव्पु न 

कीप्यासीचस्मिन्सा खालुरागमाविष्डुयौत् । यतोऽरूपदहायो 

गुणपक्षपातिनी उदारक्षीटेयमभिजातकुमारी कंग्वियवनयुवानं 

तमाठसच्छायं पितुः प्रणयिनं तेन स्वगृहमानीयानेकवारं 

प्रादितातिभ्य उन्ताटनामान शछावनीयापू्दृत्तया भावव्रत्तेटे- 

क्षाकार । एवम॒त्ताङ दोषद्मना पर्ति वृतवतीति नोपाख्म- 

नीया । स॒ युवापि न तस्या अननुरूपो वर 1 शरीरस्य 

काषण्यं वर्जयित्वा न किमप्यवद्यं तस्मिन् । यवनजायां 

छञ्धजन्मतया नासीत्कुखीनता तस्य । सतन्मनोटंटकेस्सर्वे- 

रनवद्यगुणैः पूणः । स योधव्ररो विक्रांतो महासाहसिकश्चासीत् । 
स 

यवनदेक्षीयैर्बिषसमरेषु निजदेंईैड प्रचड परा डिवयस्य ` देतोर्विनि- 

छ्ञाधिपतिना सर्वसैन्यानामाधिपयेऽमिषिक्तः । वहुमानितो 
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राजवह्वमश्च बभूव । स॒ बाल्यासश्रति नानादेक्षपयेटनकामो 
वघृते । प्रायजश्चः प्रमदानां साहसिकानुर्तत्वादोषवमनापितस्य 

देरयालासु तत्कृतानि सादहसकरयानि श्रोतुममिडष॑ती यथा- 

स्मृति तानि सवणे कथयितुं तमेकदा प्राथेयाचक्रे । तत 
उत्ताठस्खेन कृतान्यायोधनानि अवश्छदनानि शात्रवाभियोगान् 
स्थठे जरे च तस्यापतिता विपदः सुरंगप्रवेशसमये स्र्यु- 
मुखात्कथमप्यात्मनो विमुक्तिं मदोद्धतेशतरुमिर्जीवम्राहं गृहीतः 

कथं विष्टिकमे कारित इयादिवातीभिस्संबर्धितङ्कतूहररसान् 
तत्तद्िदेशेषु तेन प्रयक्चीकृताना अपृवेविषयाणां अरण्या- 
नां मरुघन्वना विचित्रतरभूधरकंदराणा, दषत्खनीना, शिरहशे- 

खरीक्तपयोधरपटखानां महीधराणां गण्डशोखाना कर्वेधाकृति- 
भिरुपर्षिताना पुरुषादकिरातानां प्रत्ता तांश्चाश्चेषतस्तस्यै कथया 

मास । यथेयम॑तरांतरा गृहकायेनिवेतेनाय सखीभिराहूता श्षण- 
व्यवधानेनापि समुतपन्नमतरायमसदहिष्णुः पुनश्चिरोपोषिताभ्या- 
मिव श्रवणाजष्णुटाभ्यां तन्मुखांब्ुनगरितमजुख्वाङ् मर्दं पषो। 
तथेताः कथास्तस्या बुद्धिगजस्याखनविभूबुः । एवं तस्याः इुतूह- 
खेन स छञ्धावकाश्चो भागकशररश्रुतं खचरित्रं कार्ल्न्येन बणेयितु- 
मेकदा तया सम्प्रार्थित; । यथा सा सरोमांचा सवेपधुस्सबा- 
घ्पाद्रमाऽमृत्तथा बास्येऽनु भूतान् छेश्ञानवणेयत्। कर्थांतेसाऽन्त- 
स्संधुक्षितमनोभवाभिसमुदी पितेमेनोऽनुरागसूचकैर्दपिनिश्वासप्र 
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बधेस्तं सफलश्रममकार्षात् । अवादीच्च सा सक्चपथ नजातु 

चिन्तयेदशमतिरोकमलयद्धुतं करुणाद्रं चरि्माकर्णितमिति । 

एव श्ाङीनतासदहक्रतमनस्संवननमुखचंद्रकावण्येन कम- 

नीयकपोरुतखारुणिस्ना अवेदिते दोषदमनायानिजगिते सन्याजं 

ज्ञाताश्चय उत्ताङस्छानुरागद्ारमपाव्ृण्ुत । अस्मिन्महार्चं समये 

दोषदमना तमुपांड विवोदुं सखवाभिप्रायं व्यानज । प्रवंधोस्तु 
मनोदोषदमनामुत्ताखाय दातु न प्रववृते । तः वधूबंघुचि- 

त्ाकषेकं ध्न बा रूपं वा किमपि तस्य नासीत् । तदार्नी- 
तनविनिश्चानारी सामान्यमिव ्वदुदिताप्यचिरेण कचिद्राजकी- 

ससभप्रविष्टं वा शुभोदकं वा युवानं ब्प्य्तीयाशंसमानस्त- 
स्यास्खाच्छद्यमेवायुमेने । अपित्वस्मिन्विषये स॒ वंचितः। 

सा तस्मिन् इयामख्वणं यवनयूनि शशमनुरक्ता । तस्याहद्य 

धनं च तच्छोयेधेयोदिगुणेम्यः पूणेमूस्यं कल्पयामास । यथा 
सा विनिशानगरवासिनस्सवौन्मनोहराकृषैन इरीनान्यूनो- 
प्यनादलयान्येषाममनोज्ञमपि तस्य नीखबणेसयेव रूपसमभ्य- 
धिकं प्रशशंस तथा तस्िन्नासक्ता । त्योर्विवाहो रटसि 

संघृन्तोपि नातिचिरं निगृह्यमानस्तस्या वर्षीयसों जनकस्य 
श्रवणगोचरतामियाय सोपि ““'असावुत्तारख्कोऽनातमनज्ञो मत्कृ- 

तातिभ्योपकारस्मरतिमपि दुरीकय सददुमति विना मुग्धा 

क्षीरकंठी कोमलंगीं मत्पुतिका मणिम॑न्रोषधीन्तं प्रभावेन 



२८२ उत्तार्चरितम् 

विमोह्यारमनः पल्ीभवितुं स्ववज्चं ' तिन्नायेति मघ्वा तसै 
कूःद्यन तस्य॒ दंडं विधातु राजसभासद्धिर्म्यति स्म । अभै- 
तास्िन्संकटसमयेऽकस्मात्तथा संपपात कि । यथोत्तार्सय 
साहास्य विनिश्चापतिरव्यवधानेनापेक्षत । यतो विनिश्ाराञ्यां- 
तगेतं शत्रोदुरधिगमं सीप्राद्ीप पुनस्तस्मादाक्चटुकामास्तुरुष्का 
महता युद्धनोकासेन्येन तदीपं वक्षीकतुं॑तद्भिमुखं प्रिता 
इतिग्ह्त्तिरश्रयत । अस्मिन्न्यतिकरे तुरुष्कयोधैः प्रतियोद्धुं 
तहीपपरिरक्षणघुरं वोद वचोत्ताख्कएव समथेदति सर 

राष्ाधिकारिणो युगपदुजञुघुषुः । तत उत्ताखो राज्ञा समाहूतः 
सभासदां पुरत आत्मानं दच्ेयामास । क एकधा राजकयै- 
निवेहणतत्परोन्यथा विनिद्याराजक्ञासनानुगुण्येन कन्यादूषण- 

रूपवधाहीपरयेन दंङ्यश्च संजातः । प्रवंयोस्तस्य परिणतवय- 
स्कत्वेन राजकीयस्भाया छड्वणेत्वेन च सवै सभासदस्तदशं 
गतास्तस्मिन्छतगौरवास्तेनोपन्यस्तमखिटं सावधानमश्रोषुः । 

अपित्वतिमाबं क्रद्धोसौ ब्रद्धउत्ताङे दोषदृटीकरणाय बहून् 
दृष्टां तान्मिध्याभियोगाश्चोपपादयन् मयोदातिक्रमणेनाभियोगं 

प्रावीघृतत् 1} अथोत्ताखोपि प्रव्युत्तरं दातुमाकारितस्स्रस्मिन् । 

दोषद्मनाया अनुरागोत्प्ति तस्यां निजानुरागप्रदशेनं पूर्बोक्त- 
-कथावणैनैस्तस्याः प्रखोभनमियेतत्सवेमादितः प्रश्ठति राजसन्न- 
धावछ्लिमेन वाक्पाटबेन स ॒नृपाणा सर्वेषा सामाजेकाना 
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मनांस्यावजेयन्नगूढमन्याजं तथा कथयामास यथाप्राड्वाक- 
पदाधिरूढो राजापि तच्छत्वा तदुपन्यासविद्युद्खपह्तमानसः 
°्वयमप्यस्य कथायाः  श्रवभेनेदशीमवखां , गमिताः 

किमुतानेनाविदितरोकतत्राया मुग्धायास्त्वत्पुत्र चा हृदयमदहा- 

रीति प्रवंघुमभ्युपगमय्य तसुत्ताङं निरागसं निरणैशत् । 

तदा सामाजिकाः काभमिजनसामान्यैः ऋजूपायकौशटे रेवोत्ताखो 
दोषद्मनाह्ृदयमाचकषं नतुरमत्रमायादिभिरिति सुस्पष्टं बुबुधिरे । 

तथाविधमधुरकथावर्णेनानेपुण्यमेव तस्यादश्रवणेद्रिय विमोहने 
तेन प्रयुक्ता माया न खन्यदिति निधिक्युः { अ्रातरे दोष- 
द्मनापि राजसन्निधिमुपेय उत्ताल्प्रोक्ते सवं तथ्यभियभ्युप- 
जगाम । बभाण च “भोस्तात { विद्याजम्मनोदेती त्वय्यहं 
सिरभक्छिरस्मीति प्रतिजानीयाम् । तथापि यथा मल्ननन्या 

निजजनकाद्धवान्प्रेयानमिमततरस्तथा भवतोपि मम प्राणद्यि- 
तोयं खामी वहमतर इति किं न विभावयति " ॥ 

०, "स, ततोसो जरठराजवल्मः प्रत्युत्तरं दातुमसमथेः 
दीनस्वरेण यवनमाहूय सवलोकमप्रयक्षं॑ तस्मे स्वदुहितरं 

प्रायच्छत् । अवोचत च।““ता निगृहीतं यदहं खतंबग्धेदभविष्यम् 
ता सवोत्मना दूरे यज्यम् । अपयातरामावाद्भ्ं संतुश्ंतरं- 
गोसि । मम यद्यपरापुत्रिकास्ि बेद्नया दोषदमनद्ुष्प्घृत्तया 

४ 

निषणो भूत्वा तामहं निगक्छेन बध्नीयामिति  । 
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अथ शनेरेवमतिवाहितेऽसिमन्कृच्छ समुपिता उन्ता- 
ठस्य दंडयाच्रा यथेतरमनुष्या निसगतोऽन्नपानाभिरुचयो भवंति 
तथायसुत्ताखरशख्लाजीवितया युद्धङ््शातुभवाभिरूचिरासीत् सी- 
प्राद्वीपयुद्धसन्नाहे बद्धपरस्किरो गमनाय मति वकार । दोषद्म- 

नापि दयितचित्तानुवतेनमेव बहुमन्यमाना नवोढा जनमनीषि- 

तेषु क्ुद्रविषयोपभोगेष्वदन्तचिन्ता सोल्लासं भत्रुयानमंगीचकार। 

यावदेतौ जायापती स्थकेऽवतीणों तावदेव तुरुष्काणां युद्धनौ- 

सैन्यमकांडचंडवातेनेतस्ततो विद्रावितमिति शुभोदंतोऽश्रावि \ 

एवं देवात्खीपरादीपं सात्रवाभियोगभयञचंकातिपतितमारखीत् । 

किन्तृत्ताङेनातुभविष्यमाणं संप्रहारामेतः परं प्रस्योष्यते । तदि- 

त्थम् । निरागसि तस्ियायां पापाञ्चया द्रोहबुद्धयः केचन तदहि- 

दषः बैदेशिकेभ्योवा पाषडेभ्यो वा खभावेन क्ररतरस्संजाताः । 

अस्य चमूपतेरुत्तारस्य सर्वेषु सुहटत्सु कोशिकाख्यादन्यो नासी- 
त्तदन्तरगो रदोविसखंभपाचम् रसकौक्षिको युवा योधः विखासी 
रसिकः कामिनीमनोहारिगुणाङपः वावदृकश्च । नूनं तादृक्ष 

तस्य रूपसपत् । यया कश्चिदुत्तारुविधो युवजानिवेर्षीयानसूुय- 
तितस्मै। उत्ताठस्त्वसूुयारदित उदारश्च खयं न कदाविदनायं कमै 
चकार। दोषदमना प्राथनान्यापारे तं कोश्िकमुत्तारः ऊुट्रनीपदे 
न्यवेशयत् । 
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यत॒ उत्ताखो मधुरेवेचोभिरश्ीणां चित्तं रंजयितुं 
सखयमक्षमस्तच्चित्ताकषणानुगुणचातुयं कै्िकेऽस्तीति विज्ञा- 
यात्मनः कृते तां प्राथेयितुं वारं वारं तं तत्सन्निर्धिं प्रजिघाय । 

तादश्ची निग्योजसर्ता यवनशरस्य सीखचं्र न ककः प्रत्युता- 
कार एव । सवेकर्यषु स्ववज्धभस्य प्रयनंतरीमूतं विखमाल- 
पेष्वभ्यंतरमेनं कौशिकं साध्वीकु #ीनादोषद्मनापि व्यश्वसीदिति 
न चिं । यतः ऊुञ्कुमुरीजनाना भमदैसखेषु सेहानुद्रौनं 
युभ्यते हि । परिणयानेतरमपि ताभ्या दंपतीभ्या तस्य॒ विषये 

पवैप्रतिपत्तिरेव दुर्डिता । न किमपि वैषम्यम् । कौशिकोपि 
रतिकठं तज्निकेतनमभिगम्य खैराङावैगंमीरसखांतं निजमित्र- 
मुत्ताटमानंदयत् । वागम्यदजल्पाकावुत्तारुकोश्चिकौ परस्पर- 

बिरुद्धरशीरे बाधकस्वस्वक्चीरूपरियागेन तेषु तेष्ववसरेषु 
कामपि निवरैतिमीयतुः । विवादहास्रागिव दोषद्मनाकोशिको 
मिथो हसित्वा नभैगभं जजल्पतुः । एवं परिवतमानेषु 
दिवसेषु त्ताः कोशचिकमचिरत्सेनाध्यश्चपदस्य सभिदहितं घुरीणे- 
कनिवोद्यं सेनापतिप्रतिनिषेः पद्मुदनीनमत् । 

कौिकादात्मनः प्रवछतरयाधिकासोस्तीति मत्वा अयागः 

तस्योचपदप्राप्याकरुद्धस्तस्मि नजातमस्सरो बभूव । स स्वेद खी- 
गोषठीठपटो युद्धकन्छानभिज्ञः सेनायाव्युहीकरणं न ज नातीति 
तं तिरश्कार । अयागः कौशिकं कोशिकपक्पातित्वादुत्तां 

18.168 --25 
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च दिद्धिषे। उत्ताटो मम जायाममलख्यां कामयत इति शका - 
परश्चासीत् । मनः करिपत कोपौत्तेजनैरयागस्य कपटप्रबन्ध- 

प्रणयनचतुरं मनो बेरनि्यातनायेकं दारुणमुपायमाट्ुखोचे । येन 

कौशिकोत्तारदोषदमनाल्यो विनाश्चमुपगच्छेयुः । 

अयागोऽतीव चतुरो मायावी मनुष्यस्वभावज्ञः । 
मनोऽसरुतुदायु मवुष्यस्य सवोसु च्यथासु सखभायायाः परपुरुष- 
संपकंजनिताभ्यसूया श्चरीरोपतापादतिरिच्यत इति स सम्यक् 

जज्ञौ । उत्ताछस्य मनसि को्चिकेविषये शैकामुत्पादयितुं तस्य 

यल्नस्सफलो भवेद्यदि तदा ॒वैरनियोतनाय तदेवातिप्रोढोपाय 

इति मेने । स एव कौशिकस्य वा उन्तास्य वा उभयोवोनिधने , 
पयेवस्यतीयमंस्त । 

सभायेस्य चमूपतेरतालस्य सीप्रादरीपप्रापिरशत्रूणां च 
पायनं तदहीपवासिनां पवेदिवसदेतुरभूत् । तल्लयास्खर्वे 

सोह्ासा उत्सवमकाषुः । सर्व मधघुपानमत्ता अभूवन् । 
मधुधाराः प्रसुखुबुः पानपाल्लाणि सवतः प्रच: । यथा 
पदातयोऽतिपानात्परस्परं कर्हायमानास्तहीपवास्तञ्यानां भय- 

जनका न॒ विचरेयुस्तथा ते शासितन्या इव्युत्तारस्सेनानीः 
तन्निशि कफेश्लिकमाज्ञापयत् । तस्यामेव राबावयागः कशानि- 

करकपटोपायान्कस्पयितुमारेभे । प्रभुभक्तिप्रदशेनज्याजेन 
कोरिकमतिपानेन प्राखोभयन् 1 प्रथमं कौशिकः कंवित्काखं 
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श्रयाख्यानपरोप्ययागस्य कपटानुनयर्भम्या प्रोत्साहितश्चिर- 

मास्मान नियन्तुमणक्तवन्नमिते पपो । तस्य ॒जिहयापि दोष- 
द्मनागुणवणेनन्याप्रताऽभवत् । तस्य कुक्षि प्रविष्टो द्रश्चार- 

सस्तस्य वुद्धिमचृचुरत् । अथायागप्रेरितस्य कस्यचित्प्ोत्साहनेन 

खड्गानि चछरपिरे । तद्टिवादं प्रमथितुं मन्थानो नाम 

कग्िदयोग्योऽधिकारी माध्यस्“यं वहस्तुमुख्युद्धे गां विक्षतः । 
इदानीमयं संक्षोभस्समततो व्याघ्रः । एतदनथेस्य बीजम- 

यागस्सं बासामिप्रवतैने प्रधान आसीत् । अलयल्पे पानकल्हे 
समुद्धते महोपद्रवकरसेन्यसंक्षोभस्समजनीति सूुचयन्भयावेदक- 

^, 9 

घटामवाद्यत् । घटारवश्नवणेन मग्मनिद्रः प्रबुद्ध उत्तारः क्षिप्रं 

वासासि परिधाय बद्धपरिकरस्तस्देदं जगाम । किनिमित्तोय 

संक्षोभ इति कोशिकमप्रच्छत् । इदानीं क्षीणमदो छब्धसंज्ञोपि 

कौशिकः प्रत्युत्तरं दातुं जिह्वाय । अयागः कोदिकेऽपराधमा- 
रोपयितुमनिच्छन्निव दश्येयन् तत्वं जिज्ञासुना उन्ताठेन 

बराल्छृतस्खकृतदौषं प्रच्छाद्य कौर्चिकस्यापराधोऽल्पोपि यथा 
महापराधी इति स॒ जानाति तथा तस्मै उत्तालायान्यत् सवं 

धृत्तांतं न्यवेदयत् । तते दारुणकासन उत्तारः कौशिकं सहाय- 

सेनाध्यक्षपद्बीतः प्रचंशयाचार । 

एवमयागस्य प्रथमः कपटापायः सम्यक् फङ्तिः।स्वशतु- 
कौ शिकमेवमधः पतितं चकार । तस्या दारुणनिशाया सदृत्तस्य 
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साहसकमेण उपयोग इतः परं वितन्यते । कोशिकोऽनेन दुजते- 
नापगताशचेषपानमदः । ““मूर्खहं पड्वस्मवृततोस्मलयास्मानं मुहु- 
विनिदन्पयोमुखविषङ्घम्भसदशाय स्वमित्रायागाय स्दुरवस्थां 
कथयन् शुशोच । स इदानीं मुषितः । खपदवीं पुरदेदी- 

तयुत्तारं कथं याचेत् । त्वं मघुपानरतोसीति वक्ति 1 एवं स 
आस्मानमवमानितवान् । अथागस्तस्य शोकभारं स्पूक्खवेन्नि- 
वेदूमुवाच । “आये † उत्सवसमये को वा मघु न पिबेत् । 
तत्र को दोषः” णु मद्वचनं । सेनाधिपतेभोयोदोषदमना 
इदानीं सेनाधिपतितुस्या । त्वदुपरि तस्योत्पन्नं कोपं सात्व- 
वचनैरपनयन्ती पुनस्त्वा निजपद्न्यां प्रतिष्ठापयितुं शक्तयात् । 

ततो दोषद्मनामभ्यथेयस् । सा निष्कपटहृद्या । परोपकार- 
निरता । एतादशीयुपकृतिं तेऽबहयं करिष्यति । सेनापतियथा 

तव पुनदेयते तथा तं प्रतिबोधाधेतुं निपुणा । ” 

अथ कोशिकः अयागस्योपदेशानु सारतो दोषद्मनास- 
विधं गत्वा निजं व्यसन तस्ये निवेद्य आत्मानं खपदे पुनः 
प्रतिष्ठापयितु म॒नत्ता बोधयति प्रार्थितवान् । “४ मतौरं 

प्रतिबोध्य मस्ाणन्ययेनापि तब कायं साधयिष्यामी"तिसा 
कौशिकाय प्रतिजज्ञे। तदक्षाम्यापराधसंजनितकोपोद्रक उत्ताखोपि 
निषेद्धुं यथा न शश्चाकं तथा दोषद्मना कौशिकस्य विषये भतो रं 
प्रसादयितुमुपाक्रमत । तारृश्ापराघीनास्पकाटेन प्रतिष्ठापयि- 
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त्यः सोढव्यः कथचिद्वधिः। प्रतीक््यतामिव्युत्तारे वदति सतिं 

सा अनिच्छती श्वः प्रभाते वा निशाया वा कौरिकस्सखपदे 
सस्थापयितव्य इति भतरं पुनः पुनः निस्वघ्रात् । सा 
पुनरपि वह्ममुत्ताटमेवमुबाच । ^ आयेपुत्र { परह्य ! 
किकः कथमुपागतः । कथं पश्चात्तापसमन्वितः” अथ 
कठिनचित्तनामवरुव्य तस्राथेना नागीङकवैस्युत्ताटे । ८८ नाथ ! 
यस्तवार्थं विवाहाय मन्निकटमागय मा प्रार्थितवान् यो मया 
निरस्यमानस्य तव पक्चमवटव्य समर्थितवान् । तादृशचातरंग- 

मित्रस्य कोशिकस्योपकतुं किमियद्रक्न्यमस्ि । नेदं महत्कार्यं 
भवतमेवं प्राथेयितुं । मयि ते ्रीतिं परीक्षितुमितो गुरुतरं 
वस्तु प्राथये । उत्ताङस्तस्याः प्राथना निपेद्रूमशक्तवन् दोपदम- 
नामिदपू चे" “प्रिये कोरिक पुनरहमवशयं प्रतिष्ठापयिष्यामि। 
तस्मिन्पुनरहं प्रसन्नो भवामि । कितु प्रतीक्षखाल्पकाटं । 

अवधिनिर्देशखवातच्यं मम देहि } ” 

यस्मिन्नपवरके दोषद्मना तस्थौ तमेवायागोत्तालौ 

विष्ट 1 सद्य एव कौश्िकस्खदुरदैख्ा तस्ये निवेदय (“अर्ये ! 
अस्मस््रमोरन्ाठस्य कृपाघृष्टिमैयि यथा मयि पतेन्तथा तं प्रति- 
क ,, अ, (^ ११ & रे (५ © [4 

बाधयति सव्राश्य द्रारातरण नगच्छस्ताभ्या दष्टः । कपट 
भ बुद्धिरयागः “(तन्न मे रोचते ” इति शनैस्खगतमवोचत्" 

उत्ताकक्तद्वचो न ठक्षितवान । सपद्येव संमूतेन भायोदृशेनेन 
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तद्वचो वि्रतं । अनतरं तत्सस्मार । तस्मास्देश्चादोषदमनायां 

निगेतायां अयागस्खमनस्समाधातुकाम इवोत्तारमप्रच्छत् । 
स्वामिन् † विवादापूवं दोषदमनायां भवतोऽनुरागः किं कौशि- 
केन ज्ञातः । 

उत्तालः--बाढं । तेन ॒विदितमासीत् । वधूप्राथेना- 
समये आवाभ्यां सङ्कटनी पदे निवेशितः । तच्छत्वा अयाग- 

शरतदारुणद्त्तात इव श्रुकुटीमावघ्रन अपि सल्” इया- 
चक्र॑द । कौशिकेन सह् संर्पतीं दोषद्मनां रष्वा अयागेनोक्तानि 
वचनानीदानीमुत्ताटस्य स्छरतिपथमवतेरः । एतेषु वचनेष्वस्ि 
कथिद्थेविशेष इयभ्यौहत । यतस्स उत्तारोऽयाग धार्मिक 
इति मेने । मायिना वंचकेन तेनोक्तं सवं तभ्यमिष्युत्तारो 
विश्वास “'अयाग { त्वया विदितं सवं निहशंकं सविस्तर- 
मभिधीयतामिः"ति तसुत्ताखोऽन्वर्यक्त । “एवंविधेषु दुष्टामिप्रायेषु 

ममापि हृदयं प्रविष्टेषु तरषां हृदयं प्रविशतीति कि वक्तव्यम् । 

असमग्रज्ञातघृत्तांतनिवद्नेनोत्तारस्य मनसि पीडा जायते 
चेत्ततः कष्टो भवेत् । ततां ममाक्षयनिवेदनमुत्ताखस्य न क्षेम- 

छत् । एतादशश्चुद्रशकाभिमेचष्य'णां प्र्चसििर्नोन्मूखनीया । ” 
इययागे संकीर्णोपक्षेपकवचनैभोषमाणे उन्तारुस्य जिज्ञासा 
क्रमशो विष्रद्धि नीता । अयागोऽप्युत्ताठस्य वित्तखाखयं 
मामंगमाप्तुयादिति जागरूकतया «८ माम्यसूयापरो भवेति “ 
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प्रार्थितवान् । प्रमत्तस्योत्ताङ्स्य मनस्येष खरोऽतिनिपुणतया 

राकां सजे । 

उत्ताखः--““अयाग { मम जाया रूपवती । जनसंवा- 

सभ्रिया । उन्सवेषु कृतादरा } खेरभाषिणी । गानविद्याविश्चा- 
रदा । खेकनरता । नतेनचतुरा । अर्ह जने ! यन्न सटत्ति- 

स्सदाचारस्तत्रेते गुणा भवतति । नस्या कौरटिल्यविपये 
प्रमाणसमपेक्षितं । ” इद्यवद्दुत्ताखः 1 ततोऽयागस्खजायाया 

मागेप्रच्युति छनैः प्रयेति ” इति संतुष्टः पयो प्रमाण नास्ती- 
यसमाययाऽवदत् । के रिकस्य सान्निध्ये तस्या प्रत्त निरूपय । 
यतः अिस्थरीदेशख्लीणा स्वभावमुत्तारल्सुष्ुतरं जानाय 
यागः । विनिश्ञानगरीखियस्स्वचेष्ठाद्रष्टुमीश्चरमनुजानंदि । न 
स्वमतेन । दोषद्सना उत्ताटस्य पाणि गृहीतुं सखपितरमवंचय- 
दिति छेकोक्तया ज्ञापयामास । तया माया प्रयुक्तेति मेने स 
घृद्धः । एतया युक्त्या उन्तारखोविकतरं हृदये स्प्रष्टः पित्वेचन- 

परा सा भतौरं किं न वंचयेत् ” इति मन्वानोऽयागोक्तं स्व 
तभ्यमिति मेने । 

अयागः-- स्वामिन { भवन्मनक्छोभ जनितवानस्मि | 

मा क्षतुमहेसि । 
उत्ताटो बहिरुदासीन इव रुक्षितोग्यागस्योपन्यासेनां- 

तस्सतापमभजत् । तदुपयुच्यतामिति तं प्रणुनोद् । तत अया- 
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गोपि भित्रे कौशिके विर्दरभाषणानि ककुमनिच्छन्निव बहूनि 
सांत्ववचनानि प्रयुजानः “ष्दोषद्मना स्ववरणाधमागतान्खदे- 

शीयान् सजातीयान्सवणोन्वहुन्वरान्निरस्य कथमसवणं काठ- 
कायं यवनं ध्रुतवती । तदस्या असवभावोचितं । सा भ्राम- 

नाश्रवेयनेनैव गम्यते । कार्क्रमेण सा स्वबुद्ध्या विचार्योत्ताख- 
त्खदृशीयामनोज्ञरूपा इति निश्चिकाय” इति तस्या अभिप्रायः | 

कोश्चिकाय काखतरे खपदं दापयितुं चितय । नेदानीं ! अत्रां- 
भ तरे दौषद्मना कियताभिनिवेशेन कोरिकस्य कृते भवन्तमनु- 

नेष्यती' ति जानीहि । इ्युपदिदेश । एतादशदुटवुख्छा स 
खल्म्ामणीनिरागसं ता मुग्धा विनाशयितुं कपटोपायं रचित- 

वान् । त्वा खपदे पुनस्यापयितुमुत्ताङं बोधयेति दोषद्मना 

प्राथयस्वेति प्रथम कोक्िकं चोदयित्वा तेन॒ सह् भाषमाणा 

तामुत्ताखय दृशेयित्वा तदनु कपटोपायेघोतयितुमयतत । 

नि्णीयकदटतरपरमाणप्राधिपयतं ता निर्दोषा गणयेद्युत्ता- 
लमुक्तवायागों विरराम । उत्तालोपि कंवित्काटं प्रतीक्षे 
इयवदत् ततक्षणास्रश्रूयात्मान प्रतपिरितं मत्वा उत्तार नष्ट- 

मनस्खास्भ्योऽभूत् । छेके यानि निदरावहानि ओषधीरसानिओष- 
धानि तानि सवोणि अपूर्व्य तेनानुमूतां मधुरां निद्रामाधातु 
निर्वीयौण्यासन् । सखवाधिकारसबद्धो व्यापारोपि तस्मं नारष्चत 

शब्व्यापारेषु म॑दादरोभूत्। ध्वजिनीष्वजसेनान्यूहादीना दशनेन 
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पूवेसुत्तजेतं तस्य हृदयमिदानीं सुपतप्रायमभूत् । संप्रासभेरीध्वनी- 
ना वा युद्धहयदेषारवस्य वा श्रवणेन यः पुरा ससम्भ्रमच्रयं 
चकार स एव योधात्रणीरिदानी प्रछप्तयाधघर्माभूत्। पुरातनसा- 
ग्रभिकार्साहस्त पयैत्यक्षत् ¦ कद्ाचित्स्वभा्यौ साध्वीति कदा- 
चिदसाव्वीति कदाचिदयागस्सत्यवादीति अन्यदा स खख 

इति स्वप्रेयस्याः प्रेमास्पदात्कौशिकान्न निकरष्टतरोस्मीयेवं 

विधाभिभोवनाभिन्योङ्कटीकृतचिन्तः कदाचिदयागस्य कण्ठं 

गृहीत्वा दोषद्मनापराधे दृढतर प्रमाणमुच्यतां नोचेत्तस्या 

मिभ्याभियोगाच्वामदैव निहन्मीति तं विव्रासयामास । अयाग 
अत्मनस्मयवाषतवं दोपन्वेन परिणतमिति कोधं नाटयन्महटी- 

कञुमविलितकरव॑ञ् मवस्पियाया हस्ते कं न दृधं कदाचित् । 

उन्ताछः । वादं जाने । मयातस्ये प्रथमदत्तं पास्तोपिक तदेव । 

अयागः तेनैव करवसखेण मुखं प्रमजन्कोकिकोऽद्य मया 
दृष्टः । 

उत्ताखः--यदि त्वयोक्तं सत्यं तयोः पुष्कं वैरनियौ- 
तनमकरत्वा न विरमामि । तर्हि यदि ते मयिरटदभक्तिर स्िदिनवया 

भ्यन्तरे कौशिकं त्वंडि । तस्यास्तु विषये श्षिप्रहननोपयं वित- 
यिष्यामि बायुवलबिष्ठास्तुच्छविषयामत्सरिणा गुवाज्ञा पञ्चि- 
केव दुरंघ्या भवंति ! कौशिकस्य हस्ते दष्टं दोषदमनायाः 
करवस्मुत्तारुस्य तयोरुभयोवेधहेतुरासषीत् । कर्गजपस्या 
यागस्य कपटवचनोपन्यासेन रान्ति प्राप्न । 
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उन्ताठेन ५५।तत्करवश्च कौरिकेन कथमधिगतमि ” ति 

बुख्छा न विषारितम् । दोषदमनाकौरिकाय तन्न कदा चित्पा- 
रितोषिकं ददौ । भत्र दत्तं वस्तु परस्मै दातं साध्वीनामधम्यै- 
मिति सा सम्यभ्जानाति । कौिकदोषदमनाभ्यामुन्ताटस्य 

ठेशतोपि नापराद्धम् । तां निर्दौषो अपितु नृश्सोऽयागः कप्ट- 
प्रवधनिमणे निस्तर जागरूकस्तत्सटश्चान्यकरवस्ननिमोणन्या- 
जेन तत्करवसनं चोरयित्वा कौशिकस्य मार्गे प्राक्षिपत् । स 

तद्वा गृह्णीयादिति । इदमयागोक्तसूचनाया उपष्टंभकममूत् । 

अथोत्ताछोभायोमाह्य । प्रिये † शिरषशडेनपीडि- 

तोस्मि । तत्करवखमानयकटावाच्छाद्यामि 1 सा तथेति कर- 

वस्मदात् । 

उन्ताटः-- नेदं यन्मया तुभ्यं दन्तं तदानय । बहोष- 

द्मनानिकटेनास्ि । अयागस्यभायेया तदपहतमिति पुवै- 

मेवोक्तं । 
उत्ता कि प्रमुपितं । नूनमयमपराधः । तत्कर 

वख्चमजगुप्रदेशीयया किया मम मात्रे दत्तं । सा मायाविनी | 

अन्येषा मनोगतं वेत्ति । ‹'तच््वया यावत कार तिष्ठति तार्वतं 
कारं भवतीं प्रियदशचेना करोति । भवेवाद्भ्यमपि संपादयति" 
यदि देवाच्योरितं वान्येभ्यो दत्त वा भवति तदा तव॒ भतुमे- 
तिन्यंयेति । मवतीं जरुप्सते ” इदयुबाच सा ! विवाहसमये 
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तव भायोये देदीयादिकय नियीणे मम माता मह्यमदात् । मया 

तदेवाष्रितं । तस्मिन् जागरूका भव । त्वन्नेत्रमिव तन्महार्ं 
प्रीयास्पद्ं चेति तदा मयोक्तं । 

दोषद्मना--भीता सती । # तत्सलयम् । 

उन्तालः--तत्सलयम् । तदेद्रजाटिककरवखम् । अस्मिन् 
सोके वत्सरश्चतकटयपरिमितायुः काचित्सिद्धा भाविसुचनोप्र- 
तावेेनेदं निमेमे । येषां तंतुभिरिदं निर्थितं ते कोशकारः 
क्रिमयो मत्रपूताः । रक्षितमरतस्ीहदयरकेन रजितं । 

दोषदमना--तत्करवस्स्याद्ुतगुणान श्रुत्वा तस्य 
0, क ५. नारीद्धीता मतुं सज्ञा अभूत् । तच्वोरितमिति सा दृढ जज्ञ । 

वद्धभोपि स्वस्मिन्नपरक्तो भवेदिति विभाय । तत उन्ताठस्सहसा- 

दिभः किचिदारुणदरयमयुठास्यन्निव दृटशे । करव॑ पुनः 

पुनरप्रच्छत् । यदा सा तदातुं नाशकत् तदा ता क्रोधाभि- 

निवेरादक्पुमयतत । 
दोषद्मना---करवख्ननााल्करद्धस्य तव॒ माषितानि 

कौशिकस्य विषये मत्कृता प्राथना ठपक्षपरमुपयुक्तनीति मे 
मतिः । 

ततस्सा कौशिकं प्रश्सितुमारभत । तदोत्ताङ्स्तदपवरका- 

स्सहसा निजेगाम । ततो दोपद्मना तु खभत्तो साभ्यसूय इदय- 

शकिष्ट । सा भतुध्ित्तविक्षेपस्य देतु दीघं चितयंयपि न 
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ल्यभावयत् । कि विनिश्ानगसयत्काचिद्द्युभवातो सप्राप्रावा 
आहोखिदाः काश्चन राञ्यवाधा वा उद्धूता इति वितकंडोला- 
मध्यास्त । प्रायरो मनुष्याणां बिवाहसमये याद्षी ्रीतिर्विद्यते 

तादसी कियदपि कारेऽतिक्रते न स्यात् 1 धिञ्मा स 

द्याशल्य इति तं निदंयं चिदितवययस्मि । 

अथोत्तालखो दोपदमना च पुनस्संगतौ । त्वं सैरिणीति 
> प 

ता निनिद् । उत्तारे रुरोद । 
[> क, 

दोषदमना--कि रोदिष्यायेपुत्र । 

उत्ताः--दारिद्रयरोगविकारादिज नितं दुःखं मया 

धैर्येण सोढं । तवाभक्तेस्तु मम हृद्यं व्यदारयत् त्वं 

तावत्त णस्तवमिव रमणीया सुगंधिः । तवाजन्मापि वरमिति 

मन्ये । अथ तां तत्रैव परियञ्य तस्मिन्गते निदेषटेयं श्वम्मि- 
नमवुर्मिन्याश्चंकया कटटुषितस्ाता गरिष्ठनिद्रावश्चं जगाम । 

शास्या रचाधेतुं तदुपरि विवाहवसनान्यासरीतं किंकरानादि- 
दती इत्यमाह् । कृतापरधेषु॒बार्केषु पितरो सात्ववचने- 
स्तान्बोधयंति उत्ताखोपि मा तथैव बोधयेद्यदि तदा शोभनं 

भवेदिति । यतस्तजेनविपये भक्तिमती सा रिशुसद्शी ; ” 

इयेव तस्याः परिदेवन । 
अथ दोषद्मना मत्र साकं निद्वितुकामा तस्यागमनं 

निरीक्षमाणा शय्यां प्राप्य गाढनिद्रामवाप । तदा उत्ताल 
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यथासंकस्पितं खभायां निपृदितुं तच्छयनागारं प्राविक्षत् । 
निद्िताताच्ष्रा तदातस्या रक्तं क्षारयितुं वा चंद्रकातादपि 

मस्णतरे तदंगे क्षतचिह कतुं वा नोचितमिति मेने । तथापि 
सा अवश्यं निरहंतव्येति निश्चिकाय । नोचेन्माभिव सा अन्या- 

सपि प्रतारयेदियाह । नतस्ता चुचंव । 

अथ सा तच्चुवनैः प्रबुद्धा दष्टाधरोष्ट॑घूणेमाननेन्- 
मुत्ताख्स्य मुखं ददर । स यदा यदा दारुणं क्म विकीषुस्तद् 

तदेदश्चमाकारमृद्रहतीति सा सम्यणग्विवेद् । तत उत्तारः 
‹'वासु † मरणाय सन्नद्रा भव । त्वरयति भवतीं कृतांतः । 

ईश्वरं प्राथयस्र' इति तामादिश्चत् । यतस्तस्या आत्मानं 
हंतुं नैच्छत् । तत्कृपायत्तजीविता एषा अनपराधिनी “भनाथ ! 

मयि द्यां कुरु ! को वा ममापराधः इलयभ्यथेयत तं । ततः 

कौशिकाय स्वया करवसखं दृत्तमि्युत्ताङ आह् । निरागा इयं 
तपखिनी स्निर्दौषत्वं विवरीतुमुद्यता । तद्वचनमनाकण्ये शयन- 
वासोभिरुद्रभ्य खासनिरोधेन ताममारयत् । अच्रातरे अयाग- 

प्रणुन्नेन मनुष्येण क्षतगात्रस्छवद्रूधिरः कोशिक आपतितः 
स घातुकः कौरिकवधे विफर्प्रयन्नस्खापराधप्रकाशचनमिया । 
अयागेनैव निपूदितः । यतस्तस्य कंचुककोशे केचन ठेखा 
रक्ठिताः वै्टयसयागः पापी अपराधी । कौरिको निदौष इति 

निस्संशयं । प्रकटीकृतं अथ कोश्चिक उत्ता समासाद्य “श्रमो 
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कमपराधं सयि दृषा मा व्यापादायितुमयागे प्रचोदयः । 

अद्यापि मां क्षमस्व इति सपाद्पतनमम्यथेयत । 

एतत्सवैमयागस्य दौजेन्येन छतमिति ज्ञात्वा उत्ताोऽ 
शनिपातविद्ध इवामूत् । आत्मानं वधकारिण ममन्यत । खभायौ 
साध्वीत्याजानात् । सख्वाविमृश्यकारिताफडेन दुभेरमनस्संतापे- 
नप्राणान् धारयितुमसहः सखश्चरीर निखिशेन संछिद्य निहत 

भायौरारीरे पतित्वा प्राणान् जहौ | 

एतानि साहसकृत्यानि प्रेक्षकाणां चेतस्सु भयमाश्चयं 
च जनयामासुः । यत उत्ता बविमल्यश्चाः स्वजायायामत्यं- 

तानुरक्तः । कित्वतिच्रशंसस्यायागस्य कपटवागुराञ्चु पतितः 

कटुषीकृतमानसोऽमूत् । उदारचतस्कतया होकाया नावका्च 
द्दौ । स्वापराधन्ञानसमये तस्य नेते यवनदेशीयघ्रक्षनियसमि- 
वाश्रूणि व्यमुंचताम् । तस्मिन्मृते सति तस्य गुणान्पराक्रमवेष्टि- 
तानि जनान विसस्मरुः । अयागश्चित्रवधेन मारितभउत्ताखस्या- 

नतरोद्योशनः कतु न किमप्यवशिष्टम् । प्रख्यातस्य सेनापते- 
रुत्तारस्य रोचनीया मरणवातां विनिश्चारज्यपाङकाय प्रेषिता॥ 

॥ उत्ताख्चारित्रं समाप्तम् ॥ 

[1 
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॥ वासन्तीमकरन्दम्॥ 
(१07८0 ^ च्व ५47.) 

वोन ~ 

आस्ता पुरा विरोचननगयां प्रधानौ द्वावाह्य्वश्षौ । 
ययश्चेरकारासभरत्यविषद्यं परस्परवैरं प्रववृते । अतिच्ान्तेपि 

बर्हुति्थेपि काटे तद्रश्चयोरन्योन्यद्रेषो नोपक्चश्ाम । यदा कथि- 

न्मतंगवदयोदष्रश्चेत्कपर्दिवंश्येन वीथ्यां तदा न केवर परूषोक्ति- 

व्यतीहारः कदाचिच्छख्याराखिप्रपवस्समजनि ! एपायुभयवंरया- 

नां रभ्याु यादटच्छिकसमोवेशेनो द तेद्रुणकठ्देः पुरविधिखा 
स्वास्थ्य वभजे । 

अथ कदाचिक्पर्दिरवञ्चजातानां प्रभुः कस्मिंश्िदुत्सवं 
पुरे निवसतो वदहुन्कुख्पुत्रकान्वहीः ुरुपाल्किश्च भोजनाथ 
निमन्त्रायामास । तज्नगरवास्तव्या वणेनीयखावण्याः काश्चन 
मत्तकाशिन्यश्च संनिद्धुः। मतगवशजेभ्योऽन्येपि तत्रागतास्खा- 

गतेनाभिनन्दिताः । अस्मिन्कपर्दिनामुत्सवे मतगवंश्जप्रभुपुतः 
मकरन्दाभिधो वासन्तीरूपगुणाच्रष्टाचित्तस्तां द्रष्टु तत्रागतः 
एतस्मिन् संघे मतंगवंशप्रसूतस्य दरेनमपायकरमिति मत्वाम- 
करदस्य मिल माज्ुबख्नामा क्िद्युवा इत्थमुवाच ^ सखे 
मकरंद् { त्वं तावद्धिदूषकबेषांतरितो भूत्वा आगच्छसि 

91128.188 --26 
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चेच्छोभनं भवेत् । वामंयपि पते दृष्टिपथे पतिष्यति । ता 

द्रा तन्न समवेनानामितरासा रखद्रीणां व्वसियायश्च तार- 

तम्यज्ञानेन हंसीसट्खानां तासां पुरतस्त्वस्मरयसी वायसी 

तुरस्येति ज्ञास्यसी †` यकथयत् । तथापि मानुबर्स्य वचसि 

मकरंदस्य विश्वासो नासीत् । वासंतीगतानुरागसतत्र गंतु 

तमचोदयत् । सदा तद्रतमानसये रविषु निद्रामपिनसक्भ।स 

जनसंसद्ः प्रतिनिघरुय एकाकी विविक्तसेवी भवितुमेच्छत् । 

वासंती तु एतादसानुरागयुक्ते मकरदेऽल्पामपि ग्रीति र्ेशमपि 
सौजन्यमप्रदरोयती अननुरक्तेव तमवजज्ञे । भालुवटस्छीणां 

दुस्खभावं चचरचित्ततामस्िरस्रदं च वणयित्वा स्वमित्रं 
मकरदं खीप्रसंगान्निवते यितुमयतत । 

अथ मकरदो भावुबलस्तयोर्मित्रं मगांकश्च बेषांतर- 

निगूढा कपर्दिनामेतदुव्सवसमाजं जग्मुः । ष्द्धः कपर्दी 

तेभ्यस्खागतं व्याहृत्य करिणरहितपादागुषठाः परमदा यूष्मामिस्सह 
ृयंतीयवदत् । स षृद्धो ्घुचेताः प्रृष्टचित्तस्सोपि बास्ये 

छद्यमुखं धृतवान् । कस्याध्िसुंदयोहश्रवणे कथायुपा्य 
कथयामास । ते संव नर्वितुमारभत । तत्र नृयंतीना बर्वर्गि- 

नीनां मध्येऽप्रतिमसोौवदर्येण रतेरपि हियमाद्धानां सदसि 
प्रञ्बङुतीना दीपश्िखाना समितिं स्वकांया पृरय॑तीं कांचि- 
हरारोद्ा वीक्ष्य सकरद आश्चयेविद्धोऽभूत् । तदयोषित्परिषन्मध्ये 
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सीष्देदेन पुरुषेण धारितमनधरवमिव तद्रूपमावभो । 
८८ तदूपमुपमोगेन व्ययेतीति मेभीः । सवौसां सत्तकाशिनीनां 
मध्ये सा काकानाः मध्ये हंसीव प्रवकासे । '” इति ता बणेयतो 
मकरद्स्य वाचः कपर्दिवंशप्रभोभागिनेयेन श्रुताः । कंठरखेण 
मकरंद् इति सव्रयभिजज्ञे । सोऽतीव कोधनः ¦ वेषान्तरनि- 

गूढस्यापि मतगबदजस्य तत्रागसनममरष्यमाणः क्रोधोदीपित- 

मानसो मकरदं दतुमभ्यद्रवत् 1 तदा तस्य पिचृव्यो बद्धः 

कपर्दिधिमु्भोजनायमागतानमतिथीना विषये तादक्ीद्ाखुण- 
घ्र्तिर्नाचितेपि तं न्यवारयत् । बविरोचननगरीखितास्सर्व 

“्मकरंदस्सत्छुरमरसूतो बृ दसम्मतो गुणवानिति" तं वुष्वुः । 

धामवशस्स्वनिच्छन्नपि क्षतु वरत्कृतः ^ यद्यसौ मतगर्वंहयोऽ- 
ननुज्ञातः पुनरस्मत्सं घं प्रविद्तिचेत्तदा तं यमक्षयं नेष्यामी!"ति 

प्रयश्रणोत् 1 

अथ नृलेऽवसिते निगूढवेषांतरिततया क्षंतन्यो 
मकरदस्तस्यास्सवि्धं गत्वा सदुवचोभिः ८“८इद् देवसदनम् " 

इति व्यपदिशन् तस्याः करमगृह्णात् । यद्यसौ मत्स्पशेदुषि- 

तस्तद्ा तत्रायधित्ताथं तं चबांमीदयवदत् । बाक्ंती । अचे ! 
तव भक्किस्छसोजन्या । सदाचारबिशिष्टा । ऋषयोपि हस्तवंतः । 
तेषां हस्तावितरसंस्पश्ेमहेतः । अपितु परिचुंबनं न स्यात् । 

मकरंदः--किं ऋषीणा तीथसेविनामोष्टौन स्तः । 
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वासती-- बाढ स्तः । कितु तावीश्वरस्तोत्रे विनि- 

युञ्येते । 
मकर्द््ः--मस्मिय्वे † मसाथनां णु । तां सफख्य । 

नोचेदह निराशो भवामि । 

एवं तयोस्सरसाखापगोष्ठीन्यग्रयोस्सतोस्सामाचागृहगम- 
नाय समाहूता । का तस्य॒ मातेति मकरंदस्तत्र स्थितं जनम- 
प्रच्छत् । सा मतगवेश्चजाना प्रभोजोया । तस्या दुहितेयं 

वासेतीनाग्नीति कथित श्रुत्वा मकरंद्ः “अहौ धिङ्मा । कथं 
शनरुकन्यासंक्रातट्द्योस्मी'' ति व्यधितमना भूत्वापि तस्या 
मनो निबतेयितु न शशाक । साप्येन सह इयत कारं संलपकी 

आसीस्सयुवा मकरंद इटज्ञासीत् । यथा स तस्यां दशेन- 
माबेण हगद्नुरक्तस्तथा सापि तस्मिन्नासक्ता । तस्या 

प्रमसवेसखं तस्मिन्िबद्धं । शत्रुरपि स एवमे दयित इति 
चिर॑तनवैरं न मे गणनीय्॑मिति निश्चिकाय । 

अधरात्रसमयत्वान्मकरदो भित्रगणेन सह् तस्मास्मदेसा- 

दुच्चचाङ। यत्रे सनिजमनस्तयाज तद हातुमशक्तुवन्वासंती- 

गृहस्य पश्चाद्भधागा्त्ताया वरक्वाटिकायाः प्राकारभित्तिसुल्ुखय 

सा पुनरैशयेतेयाश्चया तत्सौधसविधमुपससपे। अथहम्येवाताय- 
नस्थितायास्तस्या सुखं राकार्चद्रइव ददो । तन्मुखकान्त्या 
4 बिजितश्चद्रो म॑न्दकातिरु्याने दृ्टः। इस्तांबुजनिदहितकपाखं क्षं 



वासन्तीमकरन्दम् ४०५ 

दृष्रा मकरदस्तस्याः करच्छदूं सानुरागं ययाचे यथा तत्कपोक- 

सस्पश्चखाम आत्मनो भवेत् । सा पपेतावतीं केामेकाकिनी 

स्थिता किमपि मनसि ध्यायन्ती दीघेमुष्णं निस्य 

अहो { मकरन्द ”” इत्युच्चैज्नुघोप । ततो मकरन्दस्तस्याः कल- 
भाषितं श्रत्वा आन॑दभरितह्दयस्तया अनाकार्णितं शनैरिदमू चे 
'“कल्मापिणि अमयैवनिता सौदयैविराजिते ! पुनन्योहर। 
परे छणुयुरिति संकोचमपि विहाय सा तदुत्सवनिशत्पादितानु- 

रागपुणो । तल्ल॒स नास्तीति मत्वा “८ मकरद् { मकरद् { 

कुत्रासि ” इति दयितस्य नामोस्चारणपूवेकं आजुद्ाव।““मल्छरते 
" त्वस्पितरं विच । खन्नाम दूरीकुरु । नाहमित४परं कपर्दिवश्ष- 
संवद्रेति व्यपदेदया इव्युदीरयामास । मकरंद एतैवोसंती- 

व्याहृतैः प्रोत्साहित इतोऽधिकतर श्रोतुमियेष । सतगवश्शसं- 

बन्धस्य मकरंद इत्याख्यायाश्चाव्यागात् मकरंदमात्मगतं 

निदन्ती रुष्टा बभूव। मकरेदस्खभ्रनो निवतेयितुमशक्ुवन्नेतषा 

वरीतिवचनानामात्मानमेव रक्षीक्कत्य नेदं भावनासाच्रमिति नि- 

त्य ८८ प्रिये † मकरंद् इति मन्नाम यदि ते न रोचते तर्हि 

मो दयितेति बा नामांतरेण वा संबोधय । नाहमितः परं 

मकरंदनामन्यपदृ्यः । ” इति जगाद् । उद्याने मनुष्यवाच- 

इशरुत्वा भीता वासवी प्रथमे प्रभाषितार नाजानात् । नेशान्ध- 
काराघृतदिङ्मुखत्वास्स्वरहस्योद्धेदो भवेदिलयकंपत । किन्तु 



४०६ वासन्तीमकरन्दम् 

तस्य ॒पुनस्सभाषणे तद्रक्तविनिस्छतवागमृतस्रोतसश्चतविपरु- 
घोप्यनाखाद्य तत्क्षणमेव स मकरंद् इति ज्ञात्वा घ्ृक्षवाटिका- 

प्राकारोषंवने तस्यापतिष्यद्धयं व्यवरणोत्। यतस्तस्य म्तंगवकश्षज- 

त्वा्यः कोपि तद्ध पश्यति वेत्सवध्य इति । 

मकरद्ः--तेषा विशद्धयो निखिशेभ्यो दारुणतरः तव 

दृष्टिपातः । परिये मयि सदयां दृटिं प्रसार्य । तेषा शालवेणा- 

हमभेयोस्मि । तेषा विद्धेषान्मे मृत्तिरपि वरं । न तु भवलयाः 

परीति बिना वत्सरशतायुः । 

वासंती--कथमागतोस्यत्र । केनादिष्टः । 

मकरद्४ः--मनसिजेनादिषटोत्रागतोसि । नाद् कणे-- 
धारः । अकरूपारस्यापरपार इव मम त्वं दविष्ठासि । केय- 
वस्तूनि संपादयितुं धृष्णोमि । एतद्चशचुत्वा बासंदया सुखे 
व्रीडापुरस्कृतारुणिमादरयत । मैसांधकारे मकरेदेन न रक्षितः । 
अंतस्तस्मिन्ननुरागमृदहयपि आकारगोपन बोणा प्रियस्य 

समनो न ददौ । प्राथेयितृणां प्रयाख्यानं तेषु विप्रतीपवतेनं । 
श्ुकुटीभगः ओदासीन्यप्रद्शेनमियेतदुत्कलुरागमुद्हंतीनां 

विचक्षणाना प्रमदानामाचारः । तादश्चाचाराणा मध्ये वासया 

न कोन्यासीत् । "अहं त्वयि भृशमनुरक्तास्मी ˆ यक्षराणि 

वासंतीमुखत एव मकररद्रदयश्राव । “मनस ख्विष्ठतया वा 

लोरतया बा अहं ते वक्ीक्रतेति मा मन्यस्व । कितु तस्यां 
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रात्रो प्रमादान्मयोक्तानि वचासि भवता श्रुतानि । तस्मात्तव 
@\ ११.०५. 

विधेयास्मी"?ति वासंती मकरंदमव्रवीत् । 

एवं तयोमेघुरं भाषमाणयोरागलय धाबी “वत्से प्रभात- 
प्राया शवेरी । अद्यापि न निद्रासि । शछयनागारमागच्छ ” इति 
वासंतीमाजुहाव । अथ सा सत्वर गमनोन्मुखी मकरंदामिमुखी 

भूत्वा “आये { सकरद { यदि मयि त्वदनुरागहन्छाघनीयः मासु- 
पयतु यदीच्छसि तदा बिवादद्यभलग्न निदं खः प्रभाते भवन्नि- 

कटमभेरकं व।तोहर प्रेषयामि । अस्मद्विवाहसमनंतरमेव मम स्वैस्ं 
भवत्पादयोरपेयापि । यावज्जीव भवदनु्रता मवामि” इयाह-- 

-एवं विवाहनिश्चयं कुवेतोस्तयोधोच्या सुहूुराकारिता गृहाभ्यंतरं 
प्रविश्चन्ती भ्रियविरहमसदहमाना पुनवेहिरागच्छती वासन्ती 

मध्ये पट्सूत्ेण बद्धः पुर॒ उड़यमानः पोषकेण पुनः पश्चादा- 

कृष्यमाणः पक्षीव विरराज 1 मकरदोपि ता दातुं न शक्लाक । 

यतस्सम्रालुरागयोः परस्परसरसाखपगोष्ठीतो नान्यन्मधुरतरं । 
तन्निशाया मधुरनिद्रासुख परस्परमभिरषन्तौ ताते 
व्ययुक्ताम् । 

, अथ प्रभाता निका । मकरदों दयितामेव विचिन्तय- 

स्तद्धावसंश्रताशयः गृहमगत्वा सुविद्यनामानं कंचिद्योगिनं द्रष्ुं 

प्रयासन्नं विहारमगच्छत्। सकमेन्दी स्वकमोनुषछानं निबेतेयन्प्रा- 

तरेवागतं मकरन्दं ष्वा केनचिद्ुवजनो वितचापल्येन प्रेरितस्सवां 
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शवेरीमयंजजागासेयभ्योहिष । रुटितायामसावनुरक्त इति स- 

न्यासी मेने। कितु मकरदो “"वासंलयामनुस्कोस्सि। तामद्य विवोहु 
मया निधितं । अस्मिन्कार्यै भवता सहायः कतेञ्य ” इति 
तं प्रार्थितवान् । एतच्छत्वा स॒ परिराजक्रोऽस्य चित्ताश्ेये- 

मारोक्य साश्चयं ेव्दस्तुदूतवान् । यूनामनुरागश्च्षुष्येव न 
तन्मनस्सु । खपरि्राङ़ासंती मकरंदयोर्विवाहः परस्परसौख्या- 
वहः । कपर्दिमतगयोश्चिस्तनवेरमितः परं शाम्येदियाश्चशंस । 
अयमुभयोः पक्षयोर्मित्रं । तयोस्संयि कतुं बहुवारमयतत । 

मकरंदेन वासयाः पामि प्राहयितुमबह्यं सदाय करिष्यामीति 

प्रतिजज्ञे । 

अभूदिदानीं सकरदस्सुखी । यथाप्रतिज्ञातं प्रितेन 

स्वदूतेन मकरदस्याशायं ज्ञात्वा वासंती तेनसह सन्यासिनो मठं 

प्रययौ । तयोस्तत्र बिवाहस्समजनि । 

४५ इतः परमनेन विवदहेनैतावुमो वंशो प्राचीनवैरं 
परियज्य संजातपरस्परमेलीकावभिवर्धतामिति सन्यासी 

देशवरं प्रार्थयां चक्रे । 
परिसमाप्रे विवाहकमौणि वासन्ती निजगृहं . गत्वा 

निश्ासमय प्रतिपालयंती तस्धौपूर्वस्यां निशियस्मिन्तुचानेताबुमो 
सगतौ तमेवोद्यानमागच्छामीति सकरदः प्रतिशुश्राव । प्रातः 
प्रबतस्य॑मानोत्सवदिविसस्य पूवैनिश्चावासोखकारादिभिरात्मानं 
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मंडयितुकामाया वाछिकाया यथा युगायते तथा वासा अपि 

तदिवसः प्रचचार | 

तस्मिन्नेव दिने मन्यषहृससये सकरद मिबाभ्या 

भानुवट्म्गेशाभ्यामन्वितो विसेचवननगरीरथ्याखादिण्डमान- 
स्पहजकोपनेन द्ायवछेन सनाथ कपर्दिवंहयवगं दददे । 

वृद्धकपर्दिपरभुदत्तपक्तिभोजनदिने मकरदेन छृतकर्हः क्रोधनो 

दायवटोऽयमेव मतगवंश्चजेन सकरदेन संगत इति मृगे 

परुषमध्यक्षिपत् । तत्तुल्यकोपो यौवनमदोद्रिक्तो मृगेशोपि 

परुषतरमुत्तरं द्दौ।तयोः कोपं प्रशमथितुं मानुवरेखात्ववाग्भिः 
प्रयतमानेपि कः प्रारभ्वत । तदा समकरद्मपि “धिक्त्वां 

खलम् ” इति निनिद् । मकरदस्तु खश्रियाया वास्याः 

दायधछस्सननिष्तिवधुः ्रीतिपात्रमिदयाखोच्य तेन सह् कठं 

परिजिही्ुससीत् । असौ मकरदस्सरमावतस्साधुस्सहनखीखो 

विवेकी । ततः इटंवकर्टेनकदाचिसरविष्टः । स्म्रियायाः 

कपर्दि्वंश्चजातव्वात्कपर्दीति नमेव तस्य ह व्याहद्करमभूत् । 

तस्मान्मकरदस्त दायवटं “साधो { कपर्दिवंश्चज { ‡ इययेव 

संबोधयन् मृदुमघुराणि वचासि बभाषे । तथापि खरप्रणी. 

दायनरस्सर्वेषु मतगजेषु देषलुद्धि दशेयंसतन्म्रदुभाषितान्यना- 
दख कोशात्ज्ञ माचकष्ै । अथ मृरगेशो दायवटेन संधि- 

=च्छोभकरदस्याश्चयमजानानः क्षातिगुणेन  तस्मिन्नक्चक्तता- 
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माोपयन् बहुभिदूषणवाक्येमेकरदेन सदहोरपन्न प्रथमक्ह् 

सवधेधितुं दायबट प्रेरयामास । दायवलरमृगेरायोऽशख्माशचख्ि 

मरवघृते । मृगेशो खड्गाहतो धरण्या निपपात । अथ पचतां 

गमितं मृगेशं दृष्टा सकरंदः कोधमूर्छितः ““अरे ! चश ! 

इयाक्रुशय मंडलग्रेण वायवस्य शिर्चकते । इयं कङ्टवातौ 
जनसवाधासु नगरीवीधीषु सवेतः प्रससार । बहवः पुरजना- 
स्सत्वरमागय दद्युः । प्तदरेश्चसं द्रष्टु छृद्धकपर्दिमातंगवशप्रमूस- 
भार्यो तत्न संनिदधतुः।दायवबरूनिहतस्य स्गेशचस्य सज्निदितवधुर्वि- 
रोचननगराधीश्चस्तत्र समाययौ । मतगकपर्दिवंशाजाना परस्पर- 
कटैस्सरराञ्यपाख्नस्ास्भ्य मुहूर्विहन्यत इयालोच्य सापराध।- 
न्सम्यक् ज्ञात्वा तीक्ष्णद्डेन योजयितुं निर्चेषीत् । तत्कल्दस्य 
साक्षितया सितो भानुबखः कर्हकारणं यथातनच्छमाख्यातुराज्ञा 

समादिष्टः 1 भालुबच्स्ु कहे भागमाजामपरधं 

मृदूक्तिभिरपह्बानां निजमिच्रस्य मकरेदस्य हनि परि- 
हरन् यथाश्चक्ति सयमाचख्यौ । खर्बधोदौयवर्स्य वधेन भश्ष- 
दुःखिता काचित्कपर्दिवंशोद्धूतांगना मकरंद वेरनियोतनाय 
बरुवद्भिनिविषटटा मकरदस्य मिल्लेण सतगवश्चजातेन भासुबले- 

नोक्त सवं पक्षपातोपहतत्वान्न श्रद्धेय । तस्माद्रधकारिभि 
तीक्ष्णदडो विधेय इति राजानं मिरबघात् । मकरदो बासंलया- 

भतो खजामातिति सा न विवेद । मतगवंश्चजाऽपरा न मक- 
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रदति धदंडमिति तत्पक्षमवलंन्य विवदितुमारभत । राजा- 

स्वनयोर्योषितोराक्रोक्चाननाकण्ये न्यायान्यायो सम्यकूपरीष्त्य 

मकरद् विरोचननगरीतः प्रा्राजयत् । कतिपयघटिकाएव वधू- 

त्वेन विराजिता वासंती एतद् ःखबाताँ शुश्राव । अनेन राजद्डेन 
सां भता अपुनदेानं परियक्ता । प्रीयास्पद माव्ष्वसुः पु 
निपूदितवानिति सा मकरंदायाङ्कुप्यत् । सुंदरः कूरः । 
देवसदृशः पिदाचः । कपोतरूपी ककः । षृकघ्रात्तिरजा- 

शिद्युः । रम्यमुखस्सपंहदयः । इत्यादिभिः कोपप्रतिपादकेर्वि- 

रुद्धवचोभिस्तं निनिद् । अते प्रीतिरेव कोपमजयत् । मकरद- 

स्र्वधु दायवबठं जघानेति दुःखेन निगेतास्तस्या अश्रुविद्वः 
दायबङ्न न निहतः । जीवतीलयानंद्बाष्परूपेण परिणताः । 

अथ युनमेकरंदस्य निष्कासनवातो श्रवणेन दुःखाश्रुविदुसंतति- 
्निष्पषात । द्ायवख्बिनाश्चजनितसंतापान्मकसरद्स्य निष्कास- 

नेन रातगुणितं सतापमभजद्वासती । कर्टानतरं मकरन्दस्स- 

न्यासिनस्पुविद्यस्य मठे निगूढ तस्थ । राज्ञदेश्चान्निरस्त इति 
वातो तल्ैव तेन श्रुता । मरणाद्धिकतरं भयमजनयत् ॥ 
८५विरोचननगरी प्राकाराद्रहिजगन्नास्तीति वार्सतीं विहाय 

क्षणमपि न जीवेयं यब्र वासंती न्यवसत्तत्ैव त्रिदिवं ! तद्रहि- 
भूत सवं मारात्मकोनिरयः ” इति स मेने 1 तच्छविदप्रेल- 

क इ रोऽसौ योगीदुःखोपश्चामकेसतत्वावेदकेवेचोभिस्तस्य मनः- 
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काटुष्यं चिकिस्स्येदेब । यद्यययुन्मत्तो युवा तस्योपदेशे 

श्रूणोति चेत् । उन्मत्त इव केशानुुटंछ । आत्मनो निखनन- 

गततं परिमामीति निश्चेष्टो भूमावश्चेत । एतत्समये प्रियया प्रेषि- 
तेन स॑देशेन किचिद्डधधैर्योऽजनि । सपरिव्राजकोमकरंदस्य 
चित्तस्वास्थ्येनामनखिजनोवितं वदैन्यं निवारयितुं छब्धावका- 

शोऽभूत् । स॒ दायवबं हतवान् । आत्मानमपि हन्यात् । 
अनुव्रता प्रियामपि हन्यात् पुरुषस्याछरतिधर्येणेव सोछवमवलं- 
वते । ै यीमावे पधूच्छिष्टमयविग्रह इव विलसति ।““वधखने 
तव छबुर्दडो विहितः राज्ञा । अयं सुखहेतुरेव भवतः । 
जीवति बासती । सा तव प्रिया सघरत्ता । तया संगतस्सुखी 

मवान्? “८इयेतानि योगिनस्सवीणि सांत्वव चनानि मकर्रद्स्य 
न सुखकसण्यासन् । एवमुक्त्वा स पुनरुवाच । “करद् ! 

निराशः पुरुषः कष्टराया सतिमियादिति जानीहि । एतन्नि- 
शायां प्रियास्विधं गत्वा रहसि तामाप्रच्छ्य मंचनगरं 

गच्छ । यावदहं युष्पद्धिबाहवातां प्रकटयितुमुचितसमयं 
जानामि तावं तत्रैव वस । युष्मदधिवाहवातोश्रवणेनोभयोः 

करटं बयोस्सख्यं भविष्यति । राजापि स्वां श्चमते । इदानीं 

दुःखेन प्रोषितस्त्वं वैशतिगुणितेनानेदेन ख्देशचं प्रति निवते- 

से इति | 
व 

अथैवं प्रायः परि्राजकस्योपदेशेभकरंदो निरस्तमनः- 

काटुष्यस्मुविद्यस्यातुज्ञामवाप्य प्रियावसथं गस्वा तन्निरायां 
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तबवैव सुष्वाप । प्रातरुत्थाय म॑चनगरं प्रते । स्वदेशघृत्ता- 
तनिवेदकान् ठेखान्मुहटर्विसजंयामीति परित्रार् प्रतिद्युश्चाव ¦ 
तच्छवैयां मकरदो वृक्षवाटिकाद्वारेण प्रविदय न॒ केनाप्यर- 

क्वितो वासतीशयनागारं प्रविश्य सुखं सुष्वाप } तस्य तज्चिक्ा 
परमानददायिन्यभूत् । तदा तयोः परस्परसमागमजनितो 
निष्कक आनंदो बियोगदुःखसंभिन्नोऽभूत् । वियोगदुःख- 

प्रदः प्रभातक्रारः क्षिप्रमागतः । भरद्वाज पक्षिणः प्रातस्तन- 

गीति श्रत्वा पिकरुतभिति मेने । प्रातः प्रवुद्धविदहंगमकलक्यः 
दुरभरवमासीत् । प्राच्या दि्यरुणोद्यरेखा अनयोदेम्पदयो- 
्विंयोगसमये सुचयां चक्रुः । प्रतिदिन खं प्रेषयामीति प्रियाये 
प्रतिजानन्मकरदो दुस्सहवियोगदुःखभरविवहदयस्तामा- 
प्रच्छ तस्यास्सौधापवरकवातायनाच्छनैरवतीयै यदा धरण्या 
सितस्तदा आगामिनि विपद्वेद्कमनर्सितो सितया तया 
मृतो निखननगर्ते निहित इव ददश तस्या हृदयमपि 

ठ्यथितमासीत् | 

इदानीं स सत्वरं प्रिया परियञ्य गंतु बलात्कृतः । 

यतः प्रभातसमये यदि स विरोचननगरीप्राकासभ्यंतरे दृष- 

सतर्िं तस्य वधणएवभवेत् । इयमेतयवधूबरयोदुःखनाटकस्य 
प्रस्तावना । मकर॑दस्य श्वदेश्चपरियागानतरमेव वासया जन- 

यिता खविरः कपर्दिवंहयप्र भरितः पूवेमेवोदूढा वास्तीति स्वप्र 
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व्यजानन् ता कस्मैचिद्ीराय दातुमैच्छत् । स॒ बरः परेश 
नामा रमणीयद्क्षनस्सुक्षीरस्सभ्यावारविदिष्टो युवा । तया 
मकरदो न छड्धश्चैतसएव तस्याः अनुरूपा वरस्स्यात् । 

पिता आत्मानमन्यस्मै कस्मेचिदित्सतीति श्रुत्वा बास- 
न्ती मयन्याकुखृहदया “ध प्रियबन्धोद्यवछस्याचिरसवृत्तमरणेन 
निरानस्दाया मम भदरेसमागमस्य नायमुचितः कारः । निहत- 

स्यास्मत्सन्निहितबन्धोदौयबरस्योष्वेदेहिकक्रियाकलापः कथं 
कथमर्षदानीमेव समाप्तः। एतस्मिन्समये कपर्दिंवंहयेषु परिणयो- 
त्सवप्रकटनमलयतमनुचिर्तमिवाभाती" लयनेकोपपत्तिपूवेकं स्रवि- 
वाह प्र्तिषधंयामपि वासां ष्ृद्धस्तत्पिता तद्रचास्यनादय 
°“अआगामेभ्रगुवासरे तवाद्ाहो भविष्यति त्वा परेशाय 

दास्यामि, सिद्धा भव । श्रीमान् युवा उदारो वरस्त्वद्र्थं मया 
महता यत्नेन सम्पादितः । ताहश्चवरखाभेन संहृष्टा तेन सह् 
सुखं जीव । मया त्वदाज्ञा नोघनीया इति तस्पिता तामा- 
दिदेश । 

एतस्यां दुरवखाया तपखिनी वासंती किकतेव्यता- 
मूढा दुजोतबन्धवे परित्राजकाय पितुः परिच्छेद निवेद्या- 
मास 1 तदुपरि सः ^मयोपदिहयमानां साहसम्रतिकरिया कतु 
यद्यमीकसेषि तदा सवं ते श्रेयो भविष्यती यवोचन् । 

वासंती--मद्भाग्यवश्चाहन्येऽनुरूपे भतेरि जीवति 
वरांतरस्य परेशस्य पाणिप्रहणान्मे मृ्युरपि स्प्हणीयतरः । 
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सन्यासी--इदानीं गृहं गच्छ । वहिस्सोहधासेवात्मानं 

द्रोय । पिताज्ञायुरोधेन परे्ञमुद्धोदुमगीङकरु । विवाद दिनस्य 
पूवेराघ्रो मया दीयमानमेतत्काचवटीसितमौषध पिव । 
तत्पानानंतर ते शरीर दिनद्वयं शचीव चेतन्यसल्यमिव भवति । 

प्रातःकाङे नूतनवर आग मतमिव सितां भवतीं परयति । 

तदेशाचारादुलारेण गृहसवद्धोद्याने निखनितुमनाच्छादित- 

रारीरा त्वा नेष्यति । खीजनसुख्मा भीरुता निरस्य एतद्धय- 

करपरीक्षाया सिरा भव । एतदौपधरसपानानंतरं यामपंचके 
समतिक्रान्ते सुप्रोधिथतेव प्रबुद्धा भविष्यसि । प्रबोधास्रागस्मदु- 
पायकल्पनं तव भत्र वातोह्रेण निवेदयामि अनंतरं स्वस्था 
भवतीं निशायामागय सत्वा मेचनगरीं नेष्यति । मकरन्दे 
विद्यमानो दढान्ुरागः परेराविवाहजनिता भीतिश्च वासया 

इटरासादसशृयमनुछातं बड ददतुः 1 भवता यथोपदिष्टं 
तथेव करिष्यामीति सा प्रतिजानती तमोषधरस परिव्राजका- 

द्गृह्त् । 

अस्य मटास्मतिनिवतेमाना वासंती मागेमध्ये परेश- 
प्रतु दृष्ाऽवहयं तव पाणिगृहीती भविष्यामीति सप्रश्रयम - 

चाच । कपर्दिप्रमोस्तल्नायायान्चेषा इषेप्रदा॒ वातोभूत् । बद्धो 
वास्याः पिता स्दुहितुरजवत्वेन प्रहृष्टः पुनयवेवामूत् । 
परोशामुद्वदुं नाद मिच्छामीति मुहुः प्रयास्यानातितुरनभिमता 
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वासती इदानी तस्य प्रेमारपदं सजाता । सर्व गृहजनो बासंती- 

परिणयसंमारसंपादननव्यग्र आसीत् । विवाहमहोत्सवमधिक- 
तसवैभबेन कतुं धनन्ययो न गणितः । । 

अथ विवाहस्य पूरवैराल्ावेव वासन्ती तमौषधं पपौ । 

{वासं तीमकरदयोर्विवाहस्यायमेव हेतुभूतं इति स्वस्मिभ्ेपतितां 

निन्दां परिहतं सन्यासी महयं विषमदादित्ति" वासन्ती मनसि 

संश्चयालुरासीत् । अपितु स परोपकारतत्परो विमखाशचयो 

निष्पाप इति विश्रुतः । मकरदस्यागमनासुवेमेव तया प्रबुद्धया 

भवितव्यं । कपर्दिव्चजानामखिभिः पणं मूमिगृहमेकमस्ि । 

यस्मिन् दायबरस्य कठेबरं शववासोभिः प्रच्छन्न विशीर्णी- 

भवसपूतिग्यमूत् । तदपि तस्या मनोवित्रासनाय नां 

बभूव । इमज्ञाने सेचस्ता पिज्षाचानां श्रुतपूबोः कथास्सापुन- 

श्िन्तयामास । मकरंदेऽनुरागः पर्श वेमुख्यमिद्युभागभ्यां बख्व्- 

सरेरा तमौषध पीत्वा विसंज्ञा पपात । 

अथ सहति प्रत्यूषे परेशो विवादौद्सुक्यान्वितो मंग 

तूयैनादैवधूं प्रबोधयितुमागय जीवला बास॑लयाः स्थाने तखा- 

मरृतककेवरं ददश । “हंत { कथमियमकाडे पंचत्वसुपगता । 

अहो बिधिवक्रता ] अदो कियानुद्रेगो गृहजनस्य । विवाहा- 

सागेव परियक्ता निष्करुणेन मद्युना हठादाछृष्ा प्रियां पश्यन् 

सोरस्ताडं बिकखाप। ततोऽधिकतरं विकेपतुस्तप्पितरौ कपरविवश्य- 
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क क परभुस्तञ्नाया च तयोरियमेका दुहिता । अकालमृद्युना आच्छिन्ना 

अनुरूपवरसमागमेन सर्वसंपत्समृद्धां सुखमेधमानां पश्यतो 

्रहष्याव इति महया आशया सितौ । इदानीं विवाहमहो- 

त्सवार्थ संपादितास्सर्वे सभारा ओध्वेदैहिककमेणि विनियुक्ताः । 

विबाह्मत्राणां खानं प्रेतकर्ममंवैरक्रातं । मर्दगपणवगोमुखान- 

कादिमगक्रतूरयनाद्ाः प्रेतवंटानिनादैरतरिताः । कबरीधारणयो- 

ग्यानि छुदमदामानि श्वाखंकरणाय विनियुक्तानि । परि- 

णयायाहूतः पूरोधाः प्रेतकम कारयिता संघृत्तः । सौभाम्या- 

भिषृद्र्थं देवताम्चैथितुं गौरीनिक्य न नीता । अपितु भूमौ 
निखातानां शवानां सख्यां पूरयितुं पिक्काननं नीता । 

द्यभवातोयाः द्रुततरं ॑प्रसरति दुबोतो । “वासंती 

विपयेऽत्र निवैर्वितोऽपरकमैकलापस्सवैः परिदासाथेः न 

वास्तवः । इदं मरणस्यानुकरणमावं । परमाये इति भवता न 

ग्राह्यम् । तव प्रेयस्यस्पकाटमेव भूगते स्थास्यति । एतस्मा- 

धयं करनिकेतनादल्पेनैवानेहसा सयुत्तिछठति । भवदागमनं 

प्रतिपाख्यवी"?ति वाती सन्यासी दूतद्वारा मकरंदाय प्राहि- 

णोत् । अस्य प्रणिधेमेचनगरपरप्तः पूरवैमेव वासन्तीमरणवातो 

मकरन्दस्य कणेपर्थं गता । एतदुदन्ताकणनास्पूवं मकरदो 

हृष्टचित्तेन स्थितः । तस्यां रा्लो “: अदं स्तोऽभमवम् । तदा 

वासती आगल चुबनैमां समजीवयत् । अहं चक्रवर्तीं संजा- 
9108.1:68 --2 
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तोसि । ” इयेकं विचित्र ्वप्रं स दद्र । विरोचनपुरीतस्समा- 
यातं बातौहरं दृष्टा ““खदृष्टसखप्रसूचनानुसारेण नूनं कां चिच्छर- 
भवातां श्रोष्यामीति । मकरंदो निश्चितवान् ” किं तु तद्विपरीतं 
संवृत्तम् । बासंती मृतेति वातहरो कथयामास । तच्छत्वा 
मकरद उद्वेखदुः खसागरा्ुतस्तस्मन्नेव क्षणेऽग्धं परिणद्धपस्याणं 

कुर्विति स्श्यमादिक्षत् । नेराश्याषटिम्नबुद्धीनामनथेचिता 
क्षिप्र जायते । यतस्स॒मचनगरे केनचिदरिद्रभिषजा परि- 

वितः । तस्य भेषजापणं समयागच्छ््ंतः प्रविर्य मूल्येन 
ब्रिषमक्रीणात् । मदेभतुस्यवबखोप्यस्य विषस्य पातानिमेषमाल्रेण 
गतासुभेवेदिति भिषगाह । 

अथ मकरंद मूमिगृहाभ्यतरे स्थितां दयितां विरोक्य 
पीत्वेमं विषं तस्याः पाग्चग् निखातो भूयासमिदया्चंसया- 
विषमादायविरोचननगसीं प्रतस्थे । निशीथे स॒ तत्पुरं प्रावि- 

रात् । घुक्षवाटिका प्रविहय तन्मध्ये सितं कपर्दिवश्चजाना 

प्राचीनां परेतभूभि रक्षितवान् । तत्र खनिलेणतरखननसाघनेश्च 
तत्स्मारकचिहं मेत्तुमारभमाणः “अरे { चोर { नीच { मतंग- 
वंशजापशद् { एत दुष्टकमेणो विरम विरम । "` इति निवारण- 
वाचः अश्रुणोत् अधैरत्रे प्रेयस्याः इमश्चानं पुष्पेरवकरीतुमाग- 

तस्य परेशप्रभोवोणीसा परतायां तस्यां मकरदस्य कियानयनुराग 
आसीत् परेशो नाज्ञासीत्। अपितु सर्वेषां कपर्दिवंशयानां परम- 
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रानुमेतंगवंरयो मकरद् इययेव जानन् संखितायाः प्रियायारश्च- 
रीरे यक्किचित्छुध्नितं कमे ङुयोदियालेच्य कोपोदीपितक- 
ठखरेण तत्कमेणो विरतुसुज्ञघोप । विरोचननगरीभ्राकारमध्ये 
स छक्षित्चेद्राजश्ासनेन वन्य इति तं ज्ञातवान् । मकर- 

दोपि “रे परेश्च । दूरमपस्ररास्मस्पदेशान् मा मां सन्नि 
धत्सर । ” अत्रैव निखातस्य दायवल्स्य गति सानु खर त्वद्र- 

घेनान्यमनुष्यवधपातकमभारं मच्छिरसि मा नि्घेहि ` इयव- 

दन् । तथापि परेशः कट्दकुतुकी तन्निवारणमनादय जिघा- 

सुरि स्वहस्तयुगच्ठं तस्मिन् न्यधात् । मकरंदोपि तं निवार- 
यस्तेन सह् युद्धा पञ्चुमारममास्यन् 1 ततो सकरंदो दीपकांति- 

सहायेनार्मना निपूदितस्स को वा भवेदिति जिज्ञासुस्तस्सिधं 
गत्वा तं परेश्च इति बुबोध । तस्मायेव पिला वासंती दिस्सि- 
तेति मेचनगरादागच्छन्मध्येमागं शश्राव । निहतं तं दस्तेना- 

कष्य “इदानीं मया विघते बासंयादछभ्रे त्वामपि निधा- 

स्याम” यन्रवीत्. । निरुपमानलावण्यायास्तस्या अवयवसोष्ठ- 
वेरारीरलाबण्ये च नात्पामपि विकृति जनयितुं शचद्ाक तदौ- 

षधरसपानजनितदीषेनिद्रा । सा तत्र निद्राणवान्त्वत । 

विपपानासूबं यथा तन्मुखरक्षणमद्यापि तथैवाददइयत । अथ 
मकरँदस्तत्कपोढे परितयुञ्य तद्धिषजादत्त विषं पपौ । ममार 
च । तथेव बासंती “मकरंद युक्तकारेनात्रागत इति वा 
स्प्रबोाल्पूेमेवागत इति वा तं विनिदितुं संप्रवुद्धा । 
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परित्राजकोक्तप्रकारेण वासंती निद्रायास्समुत्तश्थौ । 
दूतद्वारा म॑चनगरं प्रेषिता रेखा मकरद॑काे न प्रापुः । ततस्स 
सन्यासी स्वयमेव दीपिका खनन साधनानि च गृहीता बासन्तीं 

गतीत्समुद्धतुं स्वयमेवात्राजगाम । अत्रांतरे कपर्दिविंशजशम- 
श्षाने दीपप्रकाशं रक्तसिक्ते खड्गे । मतौ परेशमकरदौ वीक््य- 
आश्चयविद्धोऽभूत् 1 

अथ कथमेव ॒संबृत्तमिति निमित्तपरीक्षाव्यम्रवुद्धौ 

सन्यासिनि वासन्ती मूषछठाया उदतिष्ठत् । समीपे तं दृष्टा 
आत्मनः सिति सस्मार । मकरंद; कुतेति तं पप्रच्छ । तस्मा- 

द्रतोद्रहिसगतं तामादिरत् । अथात्रागच्छतां जनाना कलठ- 

करध्वानं श्रत्वा भीतस्सन्यासौ जंघाबल्मेव शरणे प्रयपद्यत । 
अथ वासन्ती दयितस्य पा्श्रं॑विषपात्रमवखेक्य विषं पीत्वा 
स मृत इदयभ्योदि् । विपदोषस्तत्र भवेदितीतस्ततोऽन्विष्यन्ती 
प्रियस्य बिषदिश्तावोष्टौ रिर्ह् । तत्रागच्छतां जनाना कंटध्वनिं 
श्रत्वा कोशाच्ुरिकामादाय हृद्ये प्रविध्यन्ती जीवितं 

तलयाज । 

अब्ान्तरे नगररक्षिगणस्तत्रायातः। परेशस्य कैकरः कश्चि- 

त्खस्वामिनो मकरद्स्य च युद्धसाक्ची भयेनाचक्रन्द् । तदाकन्द्- 
ष्वनिं श्रुत्वा पौरा आगलय दृष्टा “ हाभप्रिय मकरंद् { वासंति { 
हामिव्र वत्सर { मकरंद { हा अभ्युदयकाक्षिन परेश † कथं 
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पयेवसिताि” इति पयेदीन्यन् । तत्तुमुरभ्व निं श्रत्वा मतंग- 

वंहयप्र भुः कपर्दिवंशयप्रमुख्योभो तत्पुरीपार्केन सह तत्राजग्मुः । 

परिव्राजकः कंपमानगालरो रुद्न्विनिन्सन कतिचिद्धीरक्षिपुरुषै- 
स्संशयजनकतया दृष्टइति राजसन्निभौ निवेदितः । कपर्दिवंरयानां 

ठमश्चाने महान््रक्षकजनसघस्तमबेत आसीत् । एतद्धोरकभणो 

हेतुं यथातत्वमास्यातुं सन्थासी राज्ञा समादिष्टः 1 

अथ स कपर्दिमातगकुख्घद्धयोः पुरतः यथातच्तवं यथा- 

ज्ञातमित्यमाचचक्षे । ““ देवान्मकरद्वासंयोरनुराग उदभूत् । 
उभयोः कटुवयोश्चिरक!छादलुवकैमानं शालवमनेन कमेणा 

शातिमियादिदयासयाऽस्मन्मटेऽनयोर्विवाहो मयेव निवर्तितः । 
मरतो सकरंदो बासंलयाः प्रियो मतां । सृता वासंती सकरंदस्यानु- 

व्रता भायो । रहसि छृतं विबाहमजानन् तस्िता अन्यस्मे वराय 

परेशाख्याय वासंतीं दातुं निरचिनोत् । सा तद्धिवाहमनिच्छन्ती 

मन्निकृटमागलयाकथयत् । अहं तद्िवाहभंगाय दिनद्वयमार््र 

खतिक्पमूछछाप्रद्ं विषरसं द्त्वा तत्पानाय तामचोदयम् । 
विवाहस्य पूवेरा्ावेव सा तद्धिषं पीत्वा सृतकल्पाऽभूत् । 
गृहजनेन सतेति निथिय समश्चानं चीता निखाता च । दूत- 

करतविखबेन मद्विखष्टो रेखः स॑चनगरीखितं मकरंदं न प्राप । † 

इत्येतावत्कथयित्वा नेतः परं जाने इति विरराम । म्रव्युखा- 
नाद्रासवीमुद्धतमहमव्ागय मरतो परेक्षमकरंदावद्राक्षम् । ततः 
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कथाञ्चेषः परेरामकरंदयोयद्धमध्यक्चीकतबता परेश्चथरयेन 
म॑चनगयों मकरंदेन साकमागतेन तक्किकरेण चाख्यातः । 
सखमरणसमये मकरद्ः पिबे ठेखमेक ख्िखित्वा म॑चनग्या 
आगतेन विखंभपात्रेण श्रृलेन प्रेषयामास । यस्मिन् छ्ेखे स 

इत्थं डिखितवान् । “व्युष्मामिरननुज्ञातोहं॑वासंतीमुदबहम् । 

्षंतव्योसि । दरिद्राह्भिपजो विपं कीतवाऽपिबम् । सरतो 

वासंलयाः पाश्वं ॑शेतुं इमशानं प्रति ममागमनप्रयोजनमिति ” | 

सन्यासिनो व्वनोपन्यासस्सर्वेः प्रमाणीकृतः । 
ततो साजा मतगकपर्दिवंश्ाधिपती सखसबिधमाहूय 

परुषवचोभिस्तावित्थं जगदे । “आर्यो { युष्मल्छुटुंबयोरेता- 
दश्षपशुतुस्यश्रैरेण घोरकृयानि कृतानि । देश्वरोप्युमयवंशयोः 
परस्परविद्रेषमसहमानः अन्योन्यानुरक्तान् श्ीपुरुषानपि घातया- 
मास । एवं तौ राज्ञा निष्ुरं गर्हितो । ततः प्रभृति प्राचीनवेर- 
मुत्खञ्य मिन्री भूत्वा अन्योन्यमाङ्िलिगतुः । मर्तगप्रभुवौ- 
संयास्स्मारकचिहत्वेनैकां सखणेमयसाखमंजिकासतिरमणीयां- 

शिल्पिभिः कारयित्वा सखापयितुं प्रतिजज्ञे । तदुपरि कपरदि- 

वंशप्रमुरपि मकरदस्याप्येका तन्तुस्यां प्रतिमा निमोतुं 
निश्िकाय । तत आरभ्येतो वक्षो संजातपरस्परमेत्रिकों सुखेन 
कां निन्यतुः । 

समाघ्रं वासंतीमकरदम 
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॥ धमवमचरितम् ॥ 
( हप्र 1.47 ) 
----~ीषः क्क 

| 

आसीत्पुरा धमेवसौ नाम कश्िन्महाराजस्सिघुदेश्चस्य 
पाठकः । तस्यासंस्तिखः पुलिकाः तासा गुणरिक्ताभिधा 
ञ्येष्ठा श्रावस्तीश्रस्य महिषी । द्वितीया रागिण्याख्या । मधघु- 

रदस्य वभेदाराः । तृतीया सर्ाहया कनिष्ठा । तत्काेऽनूढा । 

यस्याः पाणि जिघृक्षू कुदूताधिपो मख्यनरपतिश्च राज्ञजखा- 

नीमध्यूषतुः । जराभाराक्रन्तोऽश्मीतिवषवयाईशरीरपाटवद्- 
न्यस्स राजा चिरं प्रजापाखनकमैणा निर्विण्णो राञ्यघुरं दक्षेषु 

युवसु निधायासीत् सृलयोरभिसुखीभेतुं सन्नद्धो वमूव । तासा 

तिख्णा तनूजाना मध्ये कस्याः कियती ्रीतिस्स्स्मिन्वि्यते 

तन्ताला मुखेभ्य एव स्वयं विज्ञाय तदातुगुण्येन ताभ्यस्खराञ्यं 

विभज्य दातुं तास्िसुस्स्वसन्निधिमागंतुमन्वयुक्तं । 

अथ तासां मध्ये ज्येष्ठा गुणरिक्ता प्रथममागय पित- 

रमित्थसुबाच । ^्तात | त्वयि मम ॒विद्यमानमुत्करप्ेम वण्- 

यितु नारं वाग्विस्तरः । मम प्राणेभ्योपि सवं गरीयान् । सम 

चक्षुषोः प्रकाशादपि त्वमभिमततरः इति । एतस्सवं तस्याः 

करतिमग्रेभेव । तस्या मनसि न किमप्यासीत् । अथ स स्थविरो 
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राजा तत्कपटवचनानि श्ररवा तस्तेम वास्तवमिति दृदप्रययस्त- 

स्ये तद्रज च स्वराज्यस्य वतीयं माग ददौ । 

अथ राजा द्वितीयामत्मजां रागिणीमाहू्य फ वति 

विवक्षितमिति पप्रच्छ | एपापि अ्येष्ठमगिनीतोप्यधिकतरकप- 

टमानसा जनकमेवमवदत् । (पतात { तस्यास्त्वयि प्रीतिमे- 

स्रीयपेक्षया का मात्रा । मम तावदितिरानेदद्वासाणि सबौणि 

पिहितानि । स्वदेकायत्तजी वितास्मीति विश्सिद्धति । ” 
तच्छत्वा स राजा देवङ्ृपया तादगपलयानि मया क्डधानीति 
पर ब्हृषटहदयो उ्येप्रपुत्रिकाये दत्तस्य राञ्यभागस्य तुस्यभाग 

तस्येत{दर्त चायच्छत् । 
अथ महीपतिः प्रथमतनूजाद्रयमिव सापि स्वश्रोततधरत्ति 

मधुस्यदिनीभेबोग्भिरानदयेद्धवा ततोऽधिकतस्प्रमगर्भितानि 
हटप्रययजनकानि वचासि व्रयादिति मन्वानस्सरक्ठानार््जी दती- 

पुत्रिकां सखरसविधसानाययामास । तां स वरपस्तच्छैरावा- 

सभरृति ““मदानदहेतु रिति व्यवहार्षत् । सर्छा तु सदर्यो- 

हदयं तद्वाग्भ्यो दृविषएठमिदयवयन्ती तयोर्मिभ्यावाचो द्विषती 

भदेभ्या सह मोगानुभवाय ष द्राद्राज्यभागमपाक्रषटुमेव तारश्च 
वाग्भणितिमुदाजहतुरिपि निश्चि पितरमिद्माह् । “ महाराज 
जनयितरि बीजप्रदे दुहितुयोबलया मक्या मवितव्यं॑तादृकीं 
भक्तिमन्यूनाधिका त्वस्यहमुदहामीयेतावदेवोक्स्वा तुष्णीं 
बभूव । 
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अथ राजा प्राणसमायाः पु्िकाया मुखात्तथाविधाः 

अकृतज्ञतापाद्कान्यौदासीन्यगार्भतानि वचनान्याकण्ये प्रकंपित- 

हृद्यो ५"जाते { नाहैस्येवं भाषितुं । सम्यगालोच्य वद् । मद् 

क्रते वश्वांसि । नोचेद्भाग्यहानिभेविष्यती "लयवोचत् । 

सर्ग-- तात † भवान्मे रेतोधाः पिता । अहं त्वया 

स्वपोप पुष्टा । त्वमपि मयि प्रीयसेऽधिकं । अहमपि व्वय्यवि- 

चाडठतमक्तिः ! त्वदाज्ञायुबर्तिनी । अपितु त्वय्येव मे प्रेम- 

सवेस्वं ! नास्ति लोके त्वत्तः प्रप्र॑ वस्त्विति मत्सोदयौविव गषो- 

दान्यमनस्कानि सुखप्रीतिकराणि वचांसि वक्तु न प्रवतेते मे 
जिहा यदि तयोः पितैव परमप्रेमास्पद् तर्हि ताभ्या भमतोरो 

फिमथमूढौ । यंदि कदाचिदहं भतोरमुद्रहामि तदा स ममाधे- 
प्रम । ममाधेश्द्धां चाहेति । ममभगिन्याविव पिचरमाप्रावण्या- 

भवितुं नेच्छामि | 

स्वस्रोः छत्रिम प्रेम यावत्तावत्सहजं प्रेम सरव्ायाः 

पितयासीत् । तनूजोचितेः प्रीतिवचनैयेदा कदावा पितरमेवं 
नयादेव । कपटवचनेः पितरं प्रास्य पारितोषिकादानास्पितरि 
यथाहेप्रेमघुत्तिस्तूष्णीभावश्च बरीयान्पथा इति मेने । तस्या इदं 

ऋजुत्वं प्रीयभिनयेन धनाकपेणवेभुख्यं व्यत्तीचकार । तस्याः 

प्रतिज्ञादभवर्जिता सला निव्योजा । 
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गर्वक्तय इति मतास्तस्या वाचो वृद्धस्य राज्ञो मन्यु- 

मुददीपयन । स॒ यौवनदश्चायामपि कोधक्षीखोऽविमष््यकारी 
बभूव । वाधेकस्य सहकारितस्य बाङ््रियं ¢ इमा असया 
वाचः इमास्सूनृतोक्तय ‡ इति वषिवेक्तु शक्तिममुष्णात् । ततो 
राजा कोपोद्रकात्सराच्छायै इति निर्दष्टमवशिष्ट राज्यभागं 
सभरैकयोस्तत्सोदर्येस्सिमं व्यभजत् । सर्वेषा राजवह्धमाना पुरत- 

स्खकिरीटमुभयधा्यमियतुक्चास्य जामाद्भ्या प्रददौ । राज्या 
धिकारं कोश दडं चोभयास्साधारणमकरोत्। राजेति व्यवहारं 
तु स्वस्मिन्न्यवेशयत् । सवेमितरम्रमुल्वमयाक्षीत् । वीरभटश्चत- 
परिवारस्स राजा पयौयेणकैकंमासमेकेकस्या दुहितुगरदेपोषयि- 

तञ्य इति समयश्चक्र । 

राज्ञस्तादटशासंगतेन राञ्यविभागेन विवेकरा्मत्वेन 

तथाविषेन कोधन च सवै राजवक्मा विस्मिता दुःखिता- 

श्चामवन् । महाराज † नेदश्ची प्रवृत्तिरुचिता तवेति वक्तुं तत्न- 
यानां मध्ये एकोपि न दधषे विहाय कातप्रभुनामानं कचिद्राजव- 

छम स तपखिन्यास्सण्ाया विषयेऽतुक्रूखमेकं वचो निग- 

दितुमुद्यतः करुद्धेन रज्ञा ““ पिषेहि ते मुखं” इटयाज्ञप्रः । 

अपितु सज्ञनाम्रणीर्विवेकी सप्रभुस्तथा न प्रयादेष्टम्यः । स 
सवेदा राज्ञि अनुरक्तः । स तं देवमिव पूजयामास । पित- 

रीव पिप्रिये । प्रमुमिवानुवघृते । राजशन्रुभिस्ममुपाधथतेषु 
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संप्रामेषु जरत्तणवत्सजीवित हातुमसकृटुदुक्तः । राज्ञः प्राणा- 

यये संप्राप खप्राणव्ययेन तमभिरक्षितुमयतत । इदानीमपि 

रजा न तस्य शत्रुः न वा कृतज्ञोयं राजश्रयस्तयाज प्राचीन- 
सदृत्ति । रकिंतून्मत्तोऽसौ एवमविनयरीयेव गहेयितज्य 

इति मत्वा तस्यैव श्रेयसे प्रयवतस्थे । पुरा स राज्ञो विश्वस- 

नीयधीसचिवश्चिलमासीत् । मल्कृतोपदेशच आद्रणीयः भव- 

दिदार्नीतनासमीन््यकारित्व दातव्यमिति राजानं प्राथियाचक्रे | 

कपटह्ृद्ये तवेतरे पुत्रिकेऽधिकतरभक्तिमयो । सरख्टा भक्ते- 

हीनेति मतुं नोचितमिति विज्ञापयामिः भवेत यथाश्चक्ति 
मृषास्तुतिखोखा तथा सम्मानः आनजेवमनुवघ्राति । तस्य 

जीविते तदायत्ते राज्ञो विभीषिका कि कतु शक्कुयात् । 
भ, क क, व 

अथ कातप्रमोरनेनो पदेशेन राज्ञः कोपो धृद्धि गतः। प्रिय- 

याधिर्भिफवैरी उन्मत्तो रोगीव आप्तं सचिवं तं देशयान्निवोसया- 

मास । तस्य प्रयाणसल्लीकरणाय पंच दिनानि राज्ञा निर्दिष्टानि । 
स षष्ठेऽदहि खर्ट यत्रकुतरचिद्ट्ेत्तस्य वधदंडो बिधास्यत इति 

राजा समाज्ञापयत् । अथ कातप्रमू राजानमामेत्रच “ध्यतो- 
भव नेवं भूतस्संदत्तस्तवोऽत्र मेऽवस्थानाखवासणए्व वरमिति 
मन्ये इलयवदत् । सस्वदेरायागादूवेमीश्चरस्य रक्षणे म्यधा- 

त्सस्य या समीकषयकारिणी सरस्वभावा च । तत्सादर्योः 

प्रगदमा वाच सहजप्रीयनुद्छतक्रियानुवद्धा भवे्युरियाश्ं- 
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स। स विदेशेपि प्राचीनमागेमेवानुसरिभ्यामीति निश्चि 

जगाम । कनिष्ठपुत्रिकाविपये आत्मनधिकीर्षितं श्रावयितुं राजा 
मल्यनरपति कुटूताधिप च खनिकटमाजुहाव । सरन्छ 

पाणिग्रहणे तयोर्निश्चयं पप्रच्छ । “तस्यानिस्सखतया पितुर्बि- 
ग्रहपात्रतया च तामुदधोदुं नोत्सहे ” इति मख्यनरपतिः प्रय- 
वदत् । कुदूताधिपतिस्तु तस्या निर्दीषत्वं तस्यां पितुर्विराग- 

कारणं भगिन्याविव श्रषास्तुतीर्विरचयितुं वैमुख्यं सम्यग्जानस्तां 

गृहीस्वा हस्तेन “'सरके { अहं ते पार्णिं प्रहीष्यामि । त्वस्सुगु- 

णसंपत्तिरेव मम राज्याद्धिकतरं यौतक । करुद्धं पितरं मगिन्यौ 
चामलय मया सहागच्छ । कुटूताधिपतेमेमाप्रमदिषी भव । 

भगिनीभ्या प्रयुरुतरराभ्यस्येशित्री चिरमेधि ” इत्युवाच । 

अथ समङ्यनरपतिमुदिर्य “भवान् जख्वह्युः । सर्ठायां 
भवदनुराग एकस्मिन् क्षणे जख्वस्परसुखाव । ” इति सासूय- 
माहं । 

ततस्सर्य उद्श्रुखोचना भगिन्या वा प्रच्छ खछरृत- 
भरतिज्ञानुरोधेन पितरि वर्ततामिलयाह । पते तु “'आवामपि 

धमं जानीवहे । त्वं तावत्तव भतीरं दुश्रषख ” इति प्रत्यूचुः । 
सख्ा शोकगुरुणा हृदयेन मलौ सह निष्कछाता । 

अथ सख्या निगेसनानंतरं तस्या मगिन्यो रतिदु- 

्स्वभावस्खसखरूपेण ददृशे । कृतसमयानुगुण्येन गुणरिक्ता 
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गृहेराज्ञा यापयिरतैर्ये प्रथमे मासि नातिक्रँते खविरो दुहितकत- 

प्रतिज्ञानांतन्निवैहणानां च वैषम्यं लक्षितुमारेभे । इयं वराकी 
गुणरि्ता किरीटग्र्रति सवेस्वं तस्माद्पाच्छियस प्रभुत्वानुदत्तये 
सखव स्वस्मिन् स्थापितानि रजचिहयनि कतिचिद्वशिष्टानीति 
चुकोप । वीरभटश्चताचुयातं चपि द्रष्टुमपि न सेदे। यदा 
यद्ा स हष्िपथं गतः तदा तदा कोपोपरक्तमुखी अआवद्धन्नू- 
टी वभूव । राजनि तां द्रष्टुं तया सह माषितुमभिर्षति सा 
शयीरास्तरास्थ्यं व्यपदिदय तस्य दशनं परिजद्यर । स आत्मनो 
भारमूत इति मेने । वीरभटपोषणमसब्यय इति निधिकाय । 

न. केवलं सा । अपितु तस्या दुरूपेशसतद्भया अपि तस्य 
परिचयोमुपेस्य तमवज्ञातुं प्रचक्रमिरे । तस्याज्ञामुदखघ्य तस्मिन् 

जुगुसा दरेयामासुः । राजा स्येष्ठपुत्रिकायाः प्रवृत्तौ व्यलयासं 

बुबुधे । तथापि यावत्सोहुमरकनत्तावचष्षुषी निमीस्य तुष्णीमा- 
सीत् । यतो मनुष्याः प्रायश्चो रके स्वापराघजनितानर्थेष्व- 

विश्वासा भवेयुः । इदं कातप्रमूदाहरणे स्पष्टं दृष्ठं } यो राज्ञा- 
देखाननिष्कासितो र्रे यत्र त्रापि दृटश्ेद्रध्यो भवेदियादि- 
्टोपि खप्रभुं सेवितुं यावद्वकाश्चो रभ्यते तावत्तत्रैव प्रच्छन्न- 
वेपेण खात तत्फछ्मनुभवितुं निरचैषात् । राजभ क्तर्नीच- 
कृलयानि कतुं नीचवेष धारयितुं मयुष्य कथं बछाल्छुरुते पश्य 
त । तथापि यत्रोपकार्योपकारकसम्बन्धाो विद्यते तत्र सेवाब्रु- 
त्तिरनीचता नापादयति । खगोरवं च न भनक्ति । 



४३२् ध्ैवमेचरितम् 

तथा कान्तप्र भुस्खगोरवं स्वविभव प्रष्ठतः कृ किंकरबेषप्र- 

च्छ्नो राजानं सिषेवे । सोप्ययं मसार्चानाभत्रं कां तग्र भुरियजानं- 
स्तस्य निष्कापस्यन निव्योजभक्या च श्रं संतुष्टः । पुरायं. 

मममित्रे स एवासौ कान्तप्रमुरिति तं प्रयभिक्ञातु न 
शशाक । 

अय बीरकापरनामा कान्तप्रभूराजन्यलतभक्तिविश्वासं 
द्रोयितुमुपायं श्िप्रमल्क्षयत् । यतस्तस्मिन्नेव दिने गुणरि- 

तायाः किकराध्यक्षः कथ्ितपुरषभाषणैराजानमपिश्षिप्यावज्ञात- 
वान् । स्वामिन्या प्रणुन्नेन तेन किकरेण कृत प्रयक्षावमानम- 

मृष्यमाणो कवीरकस्तत् क्षणमेवाश्नमेण तस्य पारण स्वनेन भूमौ 
पातयित्वा भषकगृहे निराख्थत् । एतादशप्रीतिपूवेकसेवया राजा 
तस्मिन्नधिकतर प्रीतिम्नानभूत् । न केवक्मयमेव राज्ञो मितम् | 
अपित्वपरः कथित्तपस्वी वेहासिकः राज्ञः प्राचीनचऋद्धो बभूव । 
तत्काङे राजानः प्रभवश्च राञ्यतंतवेक्षणजनितबुद्धिञश्चापना- 

दनाय चित्तरेजनाय चैकं विदूषकं स्वनिकटे खापयासुः । अयं 
द्रिद्री विदूषको राञ्याधिपययागानंतरं राजन्यानुबन्धवाना- 
सीत् । प्रमुत्वपरियागे दुहिचभ्यां छृत्ख्ञराज्यप्रदाने तस्यावि- 
वेकं तस्य बोधयित्वा कदाचित्तं परिहसतिस्म । नमौखापेर्गीति- 
भिश्च चित्ताकधेकोयमङटिलबुद्धिर्विदूषको निदारगीभितेः परुप- 

वचनैगुणरिक्ताया दुरीरं तस्यास्समक्षमेव व्यवीघृतत् । 
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कोकिरुशियून शैरावासश्ति स्वय परिपोष्य करमेण वृद्धिं गमि- 

तैस्तैरेव शिरस्यवताडितेन काकेन राजानमुपमिमे । अश्चनोद्य- 
मानं शकटं पश्चादश्चः पुरतो गच्छतीति गदैभोपि जानाति । 
अस्य वाक्यास्यायमाश्चयः । पश्चात्कतेव्ये राज्ञः पुत्रिके इदानी 

राजानं पश्चात्टछरय तत॒ उचतरपदवीमाश्चते इदयथेः । अयं 

राज पूथैव्यक्तिनै । इदानीं तस्य॒ छयैवावशिष्टा 1 एव विधै- 
ससवैराखपेर्विदूषकेनावमानितो राजा परिङ्केपितः कगया तं 

ताडयामी यभाययत् । 

्ेमाध्येन मृढोयं राजा अनायोया ज्येषठदुदितुशुणरि- 
कराया न केवरमपरागमपि त्वनाद्रणमप्यजक्षयत् । “व्वीरभ- 
टशतपरिवारेण मम मदिरे तवावस्थान मम दां ददाति । अयं 

मटसंघां निरुपयोगो बहुधनन्ययस्य हेतुः । एते अरनीत पिब- 

तीयंतः कोखहक्कारिणो मम॒ मदिरमाक्रामति । तषा संख्या 

न्यूनीक्कर । भवतस्सवयस्कान्वजेयित्वा इतरान्गृं प्रेषय । ”” इति 

पितरं गुणरिक्ता निवेर्बध । खस्मादागृीतराञ्यकमागा एव 

निदेयं भाषमाणा ससुता गुणरिक्तेति राजा न प्रयेयाय १ 

आत्मनोऽभ्यथेना मानयितुं सा पुनः पितरं निरबघ्रात् । 

तदुपरि राजा नितातमभिक्ुद्धः ‹“¶यिक्त्वा इकपासनीम् 

इति ता निनिद् । शतं वीरभट स्सदरत्तयस्सवानियोगनिरताः 
स्वसखकमैण्यमियुक्ताः सभ्याश्च । अथ राजा बीरभट- 

81868 -28 
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रातसहितो द्वितीयपुत्रिकाया रागिण्या गृहं निगसमिषुवौ- 
जिनस्सपन्न्याणान्कं भ्रूयानादिदेश्च । ता गुणरिक्ता 
कूतघ्रेति राक्षसीति दषन्मय्टदयेति दुश्रवेवे घनैः कुत्सयाचकरे \ 

८८एषा अपुल्ला मवतु । अथवा पुत्रिणी वेत्सोपि पुत्रस्संघृद्धो 

यथेयं मादि तथेमा स द्वेष" इति ता च्चाप । कृतघः पुत्र- 
स्सपेदष्टाया अपि कूरतरः । इति जानातु ` इयवदत् । 

अथ गुणरिक्तायाः पतिहधावस्तीश्वयो राज्ञस्मन्निधि- 

मागदय “महाराज ! शरण मे विज्ञापनम् । मम भायेया सहा- 

हमपि भवंतमवज्ञातवान् " इति मा सभावय । भवतोऽवमा- 

नेनाहमशभाक । ततोऽहं क्तव्यः ” इति प्रार्थितवान् + 

राजा तु तद्रचनमनादय क्रुदरो नोत्तरं प्रयपद्यत । अथ 
रागिण्या गृह गलु॑कृतसन्नाहोऽभूत् । गुणरिक्तापराधःपेक्षया 

सरन्भया अपराधोऽणुरपि न भवेदिति मनस्याखोच्य रुरोद । 

मम दुःखदायासतारह्या नीचायास्तावतोऽधिकारस्य दान ममा- 
4 

नुचितमिति श्ृद्च पश्चात्तप्रोऽमूत् 1 

राभिणी तद्भरतो च स्भवनेऽधिकविभवेनासथानीमन्य- 
तिष्ठताम् । राजा स्वागमन सूचयन् स्वाराधनाय सज्गीभवितुं 

स्वभरयं वीरकनामान प्रथम तत्र प्राहिणोत् । तदनु सपरि- 

वारो जगाम । गुणरिक्ता त्वतः पूवेमेव “अस्मत्पिता दुष्पर- 
कृतिरविधयः । महतानुयायिसंघेन युष्मत्सदनमागच्छति । 
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नतस्न माद्रियम्र ” इष्युपदिशंनी सखसखेटेखं प्रजिघाय । असौ 

दवहारको राजश्रत्यो वीरकश्च युगपदेव तत्र जग्मतुः । उभा- 

, वतर संगनौ । एप एव कीरकस्य प्राचीनवेरी । यं वीरको 

राजविपये दछरनापरावं तं स्वकितिपा्िगि कृत्वाऽधः पतिया- 

मास । वीरकम्नस्य दशन परिहरस्तदागमनं परिशकमानस्तं 

निय द्रायाहुयन । स प्रत्याचख्यौ । वीरकस्तु कोपसंरक्तखोचनस्तं 
न्गुडमादष्य दढ प्रजहार । तादशदुप्कमेकारिणो दुष्टवाताद- 
राश्च ताडनमहन्ति ! रागिणी तद्रछमश्च वहिरागय दृष्ट्रा मान्यं 
पितुस्मंदेशदारिण वीरकं हडिव द्र कारयामासतुः । राजा दुहि- 
नूर्मदिरं प्रवि्नन्नेव प्रतिहारभूमो तधाविवर्दंडमनुभवत भक्तं 
राक्तं स्वश्रयसमद्राक्षीन् 1 द्विवीयपुत्रिकाया गृहे राज्ञाऽपेक्षि- 

तस्याद्रस्येदमेकमपरकन । इतोऽधिकलरमन्यदापपात । 
क के ¢, # 

दुहिता जामना च छुच्रासाते । ताभ्या निवेदनीयं ममागम- 

नम् ” इति राजनि वाताँ प्रेपितवति “° तावन्वखेदलिन्नौ । 
तयो रात्रौ निद्रा नासीत् । इदानीं तौ गाडतनिद्रानिमम्नो। 

वोधिुं न युज्यते । ततो भवेन द्रष्टुं न शक्तयाताम् ” इति 

कञ्िसमन्युत्तरं ददौ । तदुपरिषप्तावुभाववहयं मया द्रन्या- 
विति” राज्ञि साग्रहं निवेध्रति सति खागतवचनेन बुद्धमभिन- 

दितुं तो जायापनीं वहिराजम्मतुः कनिप्रभणिन्या मनसि पित- 

येपरागमुत्पादधितुं खघ्रत्तातं तस्ये निवेदयितुं तवागता गुण- 
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रिक्तामपि तयोद॑पलयोसैध्ये वीक्ष्य चकपे राज्ञो हृदयम् । राभि- 

णीं हस्तेन गृहीत्वा गृह्रहिरागता तामवलोक्य पलितंहिरसं 

जराजीणांगे पित्तरंमामनादलय छोकनिदापात्रं भूवा कि न 
जिहेषीति ” गुणरिक्तामणप्रच्छत् । अनुचसान्सलयञ्य गुणसि्ता 

गृह् गत्वा तया पस्वियेमाणस्तया सह सुखमास ममापराधान 

क्षमस्व इति सानुनयं राभिणीपितरमंशिक्षयत् । यता जर- 

तिभारप्रम॒षितविवेकोंयं विचक्षणेहश्चासनीयो रक्षितव्य इति 

तस्या अभिप्रायः ) जराग्रस्तो महीपा; पद्भयां गत्वा स्वदुहितर 

मम मास वाससी देहीति याचना कथमसंगता प्रतिभाति पर्येति 
( क 

राजा रागिणीमवोचत् । ̂ शस्माद्रणरिक्ताया गृहं गतु नेच्छामि 

तामाश्रिय मम जीवन नोचितं । वीरभटानां शतेन सदितो- 

तैव निवसामि । एष मे निश्चयः । मयादत्तेन राज्यार्ध॑भागेन 
सा मयि कृतज्ञतां वहति । गुणरिक्ताया टदृष्िरेव रागिण्या 

दृष्टिने क्रूरा । अपितु शाता कृपाभरिता च । ” इति मे मति- 
रासीत् । तदिदानीं विपरीतं सधृत्तं । अधेच्छिन्नेन परिवारेण 

गुणरिक्ताया गृहेऽवस्थानात् शर्कममगृदीत्वा सत्कनिष्ठपुत्रीमुद्- 

वतं सत्तृतीय जामातरं इदतदेशाधीश्चरं गत्वा छस्सित- 
मासश्रतियाचनं वरमिति मन्ये गुणरिक्ताया रागिणी स्वस्मि 

न्रधिकतराद्रा भविष्यतीति राजा भांतिमियाय । पिच्रमक्ति- 

रूल्यतायां अ्येष्ठसेदरीमतिश्चयाना रागिणी तमन्वासितं पंचा- 
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शद्रीरमटानापेश्याः } पंचविशतिरेव पयाप्रमिति मे मति- 

रिखवदत् । ततो राजा तच्छत्वा गुणरिक्ताभिमुखो भूत्वा 

८पृचाशद्रीरमटेरेवालमिति त्वयोक्तत्वात्तव गृहे निवसामि । 

रागिण्यनुरागात्तवानुरागो द्विगुणिनः । ? इति राजा जगद् | 

अथ गुणरिक्ता क्षतु पितरं प्राथैयमाना “८ तातं सेवकाना 

पचाश्चता वा ॒प॑चर्विशयां वा पंचकेन वा किं प्रयोजनं । 

त्वा पस्विरितुं मदीयाः किकरास्संलेव "` इयत्रवीत् । 

एवमेते क्ररात्मानौ भगिन्यौ रागिणी शुणरिक्ते 

द्धे बात्सल्यभरिमे जनके कऋौयैप्रदश्चेनाय परस्परस्पधावया- 

विव ॒ शनैदगनैस्तश्य परिवार भूनपूवैराजत्वावेदकसम्मान 

हासयितुं प्रायस्यताम् । न ॒वहुपरिवारस्सौख्यदप्यी । अपितु 

पुरा खक मदीमडन्ाधिपस्सवेसंपस्समृद्र इदानीं भिक्षाचरः 

पूर्व॑ भटसदखसेन्यमानः इदानीमेकाकी इयेताटशो दशा- 

परिवर्वस्तस्य हद्यं व्यदारयत् 1 भाग्यनथेमपारिज्ञायाविगृश्य- 

कारितया आत्मजाभ्या राञ्यदानात्तदनाद्रजनितमनोव्यथया 

स॒ राजा नषटबुद्धिरि तिकतच्यतामृढोऽजनि । घोरनिशाचरौ- 

कल्पयोरेतयो्वैरनियीतनं कद्चै सक्चपथमकरोन् । रोके भय- 

हतुर्वेन ते श्थापयितुं निश्चिकाय । 

एव तस्मिन् राक्ि निजतनये संच्रास्तयति सति 

निरपेपगत। । पयोघरमीषणगजोरवमुखरितदिडमडला समा- 
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रुता रचडव्रृष्िरापपात । "परिवासे मस्तु ते” इति तौ 

दुहितरौ तं निवेबंधतुः 1 एतयोरकृतज्ञयोदुहिवोगहे निवा- 
ससौख्यात्सवेतो व्याप्रप्रच॑डतरजंश्चामारुताभिघात एव वरभिलय- . 
मस्त । अविववेकिना खयं बुद्धिपूवेकोत्पादिताः छशा एव तेषां 
तीन्रदंडो भवतीति वद॑तो ते भगिन्यो एवं भूतदारुणससये 
पितुरपक्रमणमनुमेनाते । 

अथ जंञ्चावात कमेण घोरतरोऽभवत् । परटिस्व- 

विषह्यं ववृधे । तदा राजा दुदित्रोर्निदेयत्वादपि निक्ाततरेवौ- 
यव दिभूतेयुध्यमानो निजेगाम । द्राघीयस्यध्वनि प्रगतेप्येकः 

कुजोपि नादृश्यत । अंधक।राघतनिश्चाया गम्यमानाध्वां 

प्रबरूतरवातागम्यो मरूघन्बेव । मारुतं मेवगजेनमरानिपातांश्च 

तृणीकृ राजा प्रचक्राम । सवां भूमि कवलयित समुद्रतरंमा- 
नादि देश । अस्मिन्समये वेहासिकं॒विद्ाय न कोप्यासीत्त- 

स्यानुयायी । राजा यथा खदुदेश्ा न स्मरति तथा त परिहा- 
सवचनैः प्रहषेयन्नेक एवानुययो । “इयं दु्टयल्लियोपयितुम- 

शक्या । राजा सुखेन गत्वा इहिवुरुपक्राति याचितुमयं साधी- 

यानवसर इति परिहासवचास्यवोचत् । राज्ञा अज्ञान श्रय- 

वेषधारिणा वीरकापरनाग्रा कातप्र्ुणा राजा सदाऽन्वयायि । 
राजा तमवरोक्य इदमाह । आये हन्त स्वमप्यलास्से । 

क्षपाचरा जंतवोषीटश्चीं शवरीं सोहुं न शक्तु्वंति । अरण्य- 



धमेवभचरितिम् ४३९ 
खगा अपि वायुप्राच॑ञ्यनिरस्ता निगूढ स्निख्येषु तिष्ठन्ति । 
युप्यस्रभावा दुःखं वा मयं बासोदुं न क्षमः । इतोऽविक- 

नरवपर्सूपा्तासु एतेऽल्पानथौ अनुभवपदर्वीनारोहति । 
मनसि स्वसे रीर मादैवं भजति ।, हद्यममेच्छेदकदुःखानु- 
भव वजेयित्वा ममेतरेद्रियज्ञानमपाहरस्वडवात; । ततस्तल- 
दुहिोरविश्वासमुदिहय भापमाणः पुनरुवाच । इदं सवे 
तयोदुषमवृत्तिः । अन्नकवच्दानिनात्मान पुष्य॑तं हस्तं मुख 

~ ~ %१ 1छनत्तीततिवच्छिशूला पोपकयोः पिवोरविन्धासम्घत्ति रिति 

अथ वीरको मारताघातदुभरे जागे भवता न 
स्यातन्य । तत टर्यमाना कुटी प्रवेष्टव्येति राजान प्रेरयतिस्म । 
तत्प्रथमं विदूषकः प्रविश्यावजोक्य 'ष्हयैलद्ारणः पिशाच 
ईति सततस्तस्ससश्रमं पञ्चादवावीत् । ततो वीरकेण सम्यङ्नि- 
सपततत्र स्तः कन्चिहरिद्र भिष्ुबोतावातासदिष्णुरात्मानं 
°च तले प्राव्ट इति स्पष्टीकृतः । पिदाचप्रस्तावनया भीतो 
पनदूषक इद्मवाद्।त् । “"केचिदुन्मत्तावा उन्मादं व्यपदिशंतो- 
वाभामवाटिकास्वटतोऽयररोङमिरृछ्रिकाभिः कंटकैश्च शाशरे 
क्षतं करत्वा रुपिरोद्रारेण जानपदान्मीषयन्तो भिक्षंते । इति 
रंकवमाल्परिच्छदं दुगैतमेन द्धा राजा मनसीत्थमचितयत् । 
“नूलमसावपि खदु हि ठृभ्यस्सवैस्र दत्वा निर्वीमूतोऽहमिव 
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दटशीमवश्था गमितः कश्चिस्पितेति मन्ये । दुष्टकन्यापिवरत्वं 
वर्जयत्वा छोके मनुष्यस्य नान्यो दुदशादेतुः । 

अथेवविधेवेचनैरन्येसन्मत्तप्रखपेश्वायं नरपतिदैप्रमन- 

स्खास्थ्य इति दुहित्रोरनादरएवास्य वेमनस्यस्य देतुरिति 

वीरको निश्चिकाय । राजनि दृढभक्तिरसो वीरक इतः पृं 
कृतेभ्य उपनचारेभ्योऽपिकतयनुपचारान्कतुमवकारमख्भत । 

यतः केषाचिद्राजाुचराणा सहायेन प्रातः कारे महाराजं 

द्रारदुगं नाम दुगे प्रापयत् । यत्र वीरस्य प्रभुताभित्राणि 
चासन् । अधुना सः सख्यं ट्तदेश्च गत्वा सत्वरं सर्गमदिरं 

प्राप्य तस्या हृद्य यथा शोकेन द्रवीमवति तथा पितुदुदेश्षा 

वणेयामास । तच्छत्वा सद्यान्तःकरणा सरा साश्रुलोचना 
सती भभ्रनज्ञामवाप्य तदततेन महता सैन्येन सभ्ेके सोदरयौ 

प्रमधितुं तं देश्चं जगाम । 

अथ राजा सखरक्षणाथं कातप्रभुणा ख्थापितं रक्षिपुरुष- 
वगं वंवयित्वा बहिः प्रचङ्तिः । द्वारदुगस्य प्रयासन्नषु क्षेतेपृञे- 
गतानि गार्यस्तत्र छ्ब्येस्वरणेर्विरचितं मकुटं घ।|रयन्नितस्ततस्स- 

चरन्सण्ठाश्रखदष्टः । एतद्वस्थं पितरं द्रष्ुमयथेमुत्कंटितापि 
गाढनिद्रया ओंपयेश्च न यावद्धिकतरमनःप्रसादमधिगच्छति 

ताचत्च द्रष्ट नाचतामात 1सषजासुपदशन सरन्छापिद्द्शना- 

द.यरमत् । 
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(५ रमणं पितरस मरम आत्मनस्सवोणि 

सखणीभरणानि भिपगभ्यो दतु प्रयश्णोत् । भिषजामुपक्रम- 

चातुरीवचद्राजा द्रत दुहितर द्रष्टु शशाक । पित्दुदहिवो- 

स्ममागस द्ररूणामाहादकरोऽभूत् । प्रियतनूजापुनस्सं दशेन- 

संजातट्षस्य साज्यभागमदत्वा निरस्तायासतस्या दश्नादुतसन्न- 

्ज्ायाश्च राज्नो सनसि महान्विवाद उद्पद्यत । एताभ्यां दइाभ्यां 

मनोविकरतिभ्या दपेख्जनाभ्या व्याधिश्चेषोन्यवादीत् । एतस्यासव- 

साया स यत्र सितस्तं प्रदेदां विसस्मार। दयया मापषमणा सर्ता 

प्रयितं नाजक्तोत् । «एषा सम पुज्रिकेति मेमतः । यद्त्रमे 

शरातिस्तदा मा मोपहसत । ” इति स वृद्धः पाश्चचरादुवाच । 

मा क्षमस्वेति तस्याः पादयोरपतत् । सा साध्वी सरटा पितु 

पादो पतित्वा “तात नेदमुचितं तव द्धस्य श्चिशोमे 

पादयोः पतनं । शीतवाधया स्वगृहेऽभिपश्व निषण्णं सोः 

कुक्कुरमपि यस्यां निशाया वहिनो पसास्येत्तस्या निशायां 

जरातुरं नष्टमनस्खरार्थ्यं पितरं “नेतःपरमस्मद्रह स्थातव्यम् । 

इष्टे गच्छ” इति निदैयमुक्छा वहिर्निष्कासनं कि न 

तयोङजनामुदपादयत् ? तात † तव सहायाथं सेन्यमनेतुं - 

दूतदेशमगच्छम् । ” इदयत्रवीत्सरण्डा । राजा । वत्से ! जरा- 

ग्रसतया बािक््येन च त्वयि यन्मया छतं तत् क्षमख । मा 
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ण्वमम् बद्ध राजन भक्तिमया गुणवदया सरक्छायार- 

क्षणे निघायोपरि गच्छामः | ज्येष्ठपुत्रिकयोः क्रौर्येण बल- 

वद्रम्याकुटीकृताचि तस्येद्वियाणि निद्रया ओपधवटेन च सरा 

भिषजन्च समाधातुं शोधः । कूर्मान तदु हितराबुदिश्य 
किचिद्रूमः । 

पितरि विमुक्तागपादये गादढविद्रेषे एते राक्षस्यो 

म्रोयधेकतरदुष्पघरत्ती अभूताम् । ““जावयोः प्रीततिनोस्ति 
युवयोः 1 आवा परस्मिन्पुरपेऽनुरक्ते? इति स्पष्टमवादिष्टानम् 
उभयोरप्यनुरागभूमिरेक एव । सः ग्छोचत्वरमंडलरस्येशितुर- 

नोरसः पुत्रः । योऽसलयसधो विश्वास्वातुको ऋलजुश्चीरं 

निरागसं सुभित्रनामानं खश्रातरं पिव्ररिक्थेऽनपिकारिणं कत्वा 

तद्राञ्य बखत्कारेणाक्रस्त । दुसत्मनो रागिणीरुणरिक्त- 
योरनुरूपोयं कामुकः । एतस्मिन्नंतरे मघुराधिनाथो देवभूयं 
गतः । रागिणी भवैमरणसमनंतरमेव ग्छोचत्वरमंड८ाधिपति 

यादोमदमुद्रोदहुं स्वाभिरपं प्रकटीचकार । पुरा कदाचिदयं 

खरो्मडलाधिपततिः “धयुवयोरुभयोभेगिन्योरहमतुरक्त इति 
भ परतिज्ञाववान । वतो गणरिक्ता खसोदया संजातसप्ी- 

भ मत्सयो विपदानेन रागिणीममास्यत् । एतत्कररकर्माचररती 
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सा स्यभव्रौ सनटक्षिता निगच्नितदस्तपादा चारके निश्िप्ना 

सा तत्रान्महलयामकरोन् । एवसंते सेवश्वगस्यन्यायोधमेवमेणो 

राज्ञः पुधिकाद्रयमतं नीतवान ! 

८०अ् दश्वरस्य महिमा अन्यादृशः” इति प्ररंसमानानां 
सर्वेषा जनाना दृष्टवितदरत्तातदञनोन्सख्यां यापरमसाध्वी 

सरनन्कर्मभि्मगक्रप्यवसानमहति सेवदोचनीयमंतं प्रापितेसी 
शवरमंकस्पो दुर्य इनि प्रसंगेऽकस्मादिनिरृत्ता । 

धमनि्ठानि्दरपत्वं चेत्युभयमपि न जातु विजयं 
प्राप्रोति .रागिगी गुणरिक्तभ्या प्रहितानि वानि छन्ध- 
दिजयान्यभूवन । आत्मनो राज्यप्राप्तये सख्टा प्रतिव॑धकी- 
भूतेति मत्वा दुष्टो म॑ंडञेन्धरस्ता ववनागारे व्यापाद्यामासर । 
निरागा एषा पिवरभक्तेस्दाहरणभूतेनि खोकस्य प्रदये 
स्ति दीर्घकाले जवितु वास्यण्वकाररूपामगवान जग्रास तां 

द्धो धभवमौ च तम्या अननरमचिरादेव यशरशेपोऽभूत् । 
तस्मिन् जीवति सतिं ऋाघनीयचरिवः कातप्रनुः दुहित 

नादरणकाटमारभ्य तस्य शोचनीया चरमदशा यावत्तमुपसेव- 

मानस्तस्थौ । वीरकापरनाश्ना इतं कार भवनं परिचरं 
सितोदं कोंतप्रमुरस्मि इति तेन वोयित्तेपि राजा चिता- 
विुप्मेधाञ्चक्तिः “कथं वीरकः कातमप्रमुमेवेदिति शंकमानो 
जातु न साक । कानः पुरा व्ृत्तवोधनैसत वाधितुमस्या- 
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मवश्यायामनुचितमियमन्यतत । राज्ञस्खरगैमनान॑तरमेवासौ 

कातः प्रभुः प्रभुतियोगव्यधितसनास्तस्य पदवीमेवान्बगात् । 

लोकेऽभिन्यक्तदरोहकरयो ग्छौचत्वरमंडेश्वर दरसंकस्पेन 

कथमाच्छिन्नः भात्रा सह दंढयुद्धे कथसवसादितः । गुण- 

स्किया अतौश्रावस्तीश्चसो मान्यशुणो निर्दोषस्सख्ावधा- 

निमित्तो राज्ञो्नतरं तद्राञ्यमधिजगाम । इलयेतत्कथाप्रवचनं 

निष्प्रयोजनम् । राज्ञो ध्मेवमंणस्तिसणा तदुहितृणा च 
घुन्तात एवास्मत्कथाविपयः । 

समाप् धभेवमेचरितम् ॥ 

10 छ प 24.144 8^ 0४ ^ 810. & 8078, 

4.7 पए ‹ प. ध... 288, 1149848 -- 1952 


